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  معلومات أساسية  -أوالً  
الـيت  نيجرييا للوفاء بالتزاماهتا الطوعية والتوصـيات       اليت بذلتها   هود  اجليبني التقرير     -١

  .٢٠٠٩ يف عام الستعراض الدوري الشاملولة األوىل من اأثناء اجلقبلتها 
ة من التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل واليت        توصي) ثالثني (٣٠د قبلت نيجرييا    وق  -٢

 اليت تبـذهلا احلكومـة      جلهوداذا التقرير، وفهم    هلولضمان البساطة   .  توصية ٣٢بلغ عددها   
ـ  بوجه أفضل،    التوصياتاملشار إليها يف    عاجلة الشواغل   مل  ٢٤ت هـذه التوصـيات يف      مجع

  .تقرير يف القسم دال من الجمموعة على النحو الوارد
الـيت وجـدت يف     والتحـديات   اهلامة  التطورات واإلجنازات   ويعرض التقرير أيضاً      -٣

  .األوىل من االستعراضاجلولة  يف هاتنفيذ االلتزامات الطوعية والتوصيات اليت قبلتنيجرييا عند 

  املنهجية وعملية التشاور    
  الـشامل  االستعراض الـدوري  نية ب جامعة مع شكلت حكومة نيجرييا جلنة وطنية        -٤

 يف إعداد   على املشاركة اً  قائماً  هنجواتبعت هذه اللجنة    لالحتاد،  املساعد  العام  النائب  برئاسة  
 اليت تضم مسؤولني حكوميني وممثلني للمجتمع املدين مشاورات         ةاللجنوأجرت  . هذا التقرير 

  نيجرييـا،  لفـة يف  ختاحلكـم امل  من مـستويات    ذوي الصلة   مكثفة مع أصحاب املصلحة     
عن التقارير املقدمة مـن الـوزارات         فضالًت اللجنة العديد من الوثائق املرجعية،       ستخدماو

إىل هناية   ٢٠١٢يوليه  /من متوز التشاور واالعتماد     عمليات وعقدت. واإلدارات والوكاالت 
  .٢٠١٣يونيه /حزيران

  التزام نيجرييا الطوعي جتاه جملس حقوق اإلنسان  -ثانياً  
جملس حقوق اإلنسان من خالل     جتاه   ة الطوعي اهتاالتزامب إىل حد كبري     اوفت نيجريي أ  -٥

اإلنـسان،   تقدمي الدعم للجنة الوطنية حلقوق    ووأنشطة اجمللس،   أعمال  يف  النشطة   تهامشارك
 ني مجيع االستراتيجيات علـى املـستوي      أييدااللتزام بالصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، وت     و

  .تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانالرامية إىل اإلقليمي والدويل 
هذا عن  بالتزامها  نيجرييا  فيما يتعلق بتعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، أوفت         و  -٦

سـتقالل  الامن أجل منح     ٢٠١٠تعديل قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام         طريق  
  .واإلنفاذالتحقيق املتعلقة بوتعزيز سلطاهتا للجنة التنفيذي واملايل 

صـكوك حقـوق   العديد مـن  ، انضمت نيجرييا إىل ٢٠١٣ و ٢٠٠٩وبني عامي     -٧
مايـة  الدولية حل تفاقية  االو،  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    إىل  اإلنسان، مبا يف ذلك     
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 عليهـا،   عاقبةاملواتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية      و ،مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
التفاقيـة   حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري        الختياريتوكول ا والربو

، املهينـة الالإنـسانية أو    القاسية أو   املعاملة أو العقوبة    ضروب  غريه من   مناهضة التعذيب و  
واستغالل وبغاء األطفال   بيع األطفال   املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الالربوتوكول االختياري   و

اشـتراك  املتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      و ،إلباحيةاألطفال يف املواد ا   
 كما صدقت نيجرييا على اتفاقية االحتاد األفريقـي حلمايـة           .املسلحةلرتاعات  األطفال يف ا  

  .لدميقراطية واالنتخابات واحلكمبشأن ااملشردين ومساعدة النازحني داخلياً وامليثاق األفريقي 
وبروتوكوالت األمـم املتحـدة     التوقيع على صكوك    على  ال كلل   نيجرييا ب وتعمل    -٨
  .بعد وعلى التصديق على هذه الصكوكفيها اً طرفنيجرييا ليست  اليت قوق اإلنسانحل

  التطورات اليت حدثت منذ االستعراض األول  -ثالثاً  

  استعراض الدستور    
ة احتـرام حقـوق     تعزيز العملية الدميقراطية وترسيخ ثقاف    يف معرض التصميم على       -٩

ثالثـة تعـديالت علـى دسـتور      ٢٠١١ و٢٠١٠ بني عـامي  أدخلت نيجرييااإلنسان،  
لتمكينـها مـن أداء     )١( للجنة الوطنية االنتخابية املـستقلة     نح االستقالل املايل   مل ١٩٩٩ عام

التعديالت وقد أسهمت   . )٢(عن تعزيز العمليات االنتخابية     على الوجه األمثل، فضالً   واجبها  
هة اة ونز ييف حر اً  ريثاملستقلة ك االنتخابية  دخلت على الدستور واستقاللية اللجنة الوطنية       اليت أ 

  .٢٠١١  اليت أجريت يف نيجرييا يف عاماالنتخابات العامة ومصداقية
. يةاالنتخابالطعون  حدود زمنية للبت يف     لوضع   )٣( من الدستور  ٢٨٥عدلت املادة   و  -١٠

إيـداع  تاريخ من اً  يوم١٨٠يف غضون اً  يف الطعون كتابي   االنتخابية بالفصل احملكمة  وختتص  
 يف  يـة كمـة االنتخاب  ينبغي الفصل يف الطعن املقدم يف احلكم الصادر مـن احمل          ، بينما   الطعن
سرعة البت  إىل  هذا التعديل   أدى  وقد  . احملكمةمن  حلكم  صدور ا من تاريخ   اً   يوم ٦٠ غضون

التـأخري  عن غالباً الناجتة حلكم  ال لزوم هلا يف ا    االرتباكات اليت وتفادي  طعون االنتخابية   ال يف
هذه التعديالت من خـالل       أكدت احملكمة العليا يف نيجرييا     وقد. هذه الطعون يف  فصل  يف ال 

  .خمتلفة وأوضحت وعززت هذه التعديالتقضائية وإعالنات أحكام 
لنظر ل ية وطن ص على إنشاء حمكمة صناعية    للن من الدستور    ٢٥٤املادة  أيضاً  عدلت  و  -١١

والبت يف القضايا اليت متس احلقوق والواجبات املدنية للعمال، ال سيما يف املسائل اليت تنشأ                
من مكان العمل، وشروط اخلدمة، مبا يف ذلك الصحة والـسالمة والرفاهيـة للمـوظفني               

  .بأحكامهاتعزيز ومحاية حقوق العمال باً احملكمة وهي تقوم حاليأنشئت وقد . )٤(والعمال
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  طط التحول االقتصاديخم    
  للبلد ارة االقتصادية يف اإلد قائم على احلقوق    الهج  تعزيز الن  احكومة نيجريي واصلت    -١٢

قد أدرج هذا النهج يف خمطط التحـول        و. الفوارق بني اجلنسني   و الفقراءاليت تراعي مصاحل    
 األجـل   خطة طويلة وهو عبارة عن    . ٢٠٢٠االقتصادي الذي يبني معامل رؤية نيجرييا لعام        

لتنمية االجتماعية واالقتـصادية    امسار  على  د  لوإطالق الب لنيجرييا  لتحفيز النمو االقتصادي    
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       ب من املخطط    ٢ويتصل القسم   . ملستدامةالسريعة وا 

  .)٥(لنيجريينيلرفاه واإلنتاجية الضمان ب
رفاه واإلنتاجيـة   اللضمان  اً  استراتيجياً  إطار،  يف مجلة أمور   الرؤية،   وبالتحديد، تقدم   -١٣
 صحيةالرعاية الالقضاء على الفقر املدقع، وتعزيز الوصول إىل     يف عدة جماالت منها     لنيجرييني  ل

املرافـق  واملأمونة لشرب امياه التمكني من الوصول بشكل مستدام إىل ، وذات النوعية اجليدة  
الالزمة للمعيـشة   بناء القدرات البشرية    و،  ةرميسوبتكلفة  ، وتوفري السكن    ةاألساسيية  الصح

تعزيـز املـساواة بـني      و،  حتسني فرص احلصول على القروض الصغرية     وملستدامة،  والتنمية ا 
  .)٦(اإلنتاجيةتحسني لواالستجمام الترفيه شجيع الثقافة القائمة على اجلنسني ومتكني املرأة، وت

 ص بـصرف النظـر عـن العـرق         االحترام جلميع األشخا   بضماننيجرييا  وتلتزم    -١٤
 حقـوق   مناملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      و. )٧(اإلعاقة أو اجلنس  االنتماء الطبقي أو     أو

. لتحـول  والربنامج احلكومي ل   ٢٠٢٠لعام  من رؤية نيجرييا    اً  جزءتشكل  اإلنسان األساسية   
سني ومتكـني املـرأة     تعزيز املساواة بني اجلن   من أجل   طة  اخلاالستراتيجية املعتمدة يف    وتعمم  

ذات الـصلة    إدراج املبادئ     عن طريق   مجيع السياسات والربامج احلكومية    بشكل منهجي يف  
 وسـائر صـكوك حقـوق       ،، والقوانني الوطنية  الوطنية املنقحة حديثاً   اجلنسانية   يف السياسة 

مشاريع اً  اليحهناك  و. املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    عزز  اإلنسان اإلقليمية والدولية اليت ت    
 خمتلفة بشأن مراعاة املنظور اجلنساين أمام اجلمعية الوطنية، وتبذل احلكومة قـصارى             قوانني

  .)٨(جهدها العتماد هذه القوانني

  اإلسكان والتنمية احلضرية    
تكلفة ميـسورة   التزامها بتحسني احلصول على سكن ب      عن   كومة نيجرييا أعربت ح   -١٥

الرهون السكنية متويل ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق        ة  يياسالقانونية والس عن طريق األطر    
ة بني القطاعني العام الشراكعن طريق نيجرييا، ووزيادة رأس مال البنك العقاري االحتادي يف       

الـشراكة بـني    هذه األطر ومبادرات    نتجت عن   و. واخلاص يف برامج اجملموعات السكنية    
حيث  اليت شيدت    يةالوحدات السكنية النموذج  د  القطاعني العام واخلاص طفرة هائلة يف عد      

  .٢٠١٢ و٢٠١١عامي بني يف املائة  ١٥١,١٧إىل يف املائة  ٢٥,٤٩زادت من 
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  إصالح قطاع العدالة    
عن طريق إنشاء    عدالة الشاملة قطاع ال تواصل حكومة نيجرييا اإلصالحات املتعلقة ب       -١٦

وإدارة تطـوير   اللجنة بتنـسيق    وختتص  . لةجلنة التنسيق االحتادية املعنية بإصالح قطاع العدا      
 ،املعـايري التـشغيلية   رفع مستوى   ، و قضائيةحتسني اخلدمات ال  الرامية إىل   سياسات  الوتنفيذ  

والتحديات حلل املشاكل   فل   وتوفري حم  قضائية،ؤسسات ال املواحلفاظ على التآزر بني أنشطة      
ـ  على تعيني اً  تؤثر هذه اإلصالحات أيض   و. املؤسسية املشتركة  ملـوظفني  ا وتأديـب    ة وترقي

  .اإلثباتوقانون إدارة تدفق الدعاوى القضائية،  و،القضائيني
بالتعـاون مـع أصـحاب      وقامت جلنة التنسيق االحتادية املعنية بإصالح قطاع العدالة،           -١٧

لـسجون النيجرييـة،   للنظـام الـداخلي ل  استعراض شامل باملصلحة اآلخرين يف قطاع العدالة،  
ـ تقوم   يهو. حقوق الطفل  لقانون   )إجراءات اإلنفاذ (لتنظيمية  القواعد ا وضعت  و بتقـدمي  اً  حالي

نظـام  تطوير سياسة املقاضاة الوطنية، وإنفاذ حقوق اإلنسان األساسـية، و         التسهيالت الالزمة ل  
وتوجد يف النظام القضائي    . إلصالحأخرى ل مبادرات  عن    الطرق البديلة لتسوية املنازعات، فضالً    

  .ت اإلناث، وعينت مؤخراً وللمرة األوىل قاضية احتاديةايضاالق لعديد مناالنيجريي اآلن 
. اجلمعية الوطنيـة   على   العدالة اجلنائية مشروع القانون اخلاص بإدارة     اً  ويعرض حالي   -١٨

ـ إضفاء الطابع املؤسسي على اهلدف العام       إىل  ويهدف مشروع القانون     سياسة املقاضـاة   ل
.  للعدالـة اجلنائيـة    وراسخ منصف وعادل  و سلس و ام سريع  نظ فريتووهو  الوطنية املقترحة   

إقامـة   السرعة يف    ضمانللعدالة  قطاع ا إدارة  القانون اخلاص بإصالح    مشروع  اً  وهناك أيض 
  .ها القضائيةإصالح نظمواليات خمتلفة أيضاً بقوم حكومات وت. العدل

  احلق يف بيئة مستدامة    
.  املعدلة احلق يف بيئـة مـستدامة       اته بصيغ ١٩٩٩ من دستور عام     ٢٠املادة  تكفل    -١٩
 التحـول   خمطـط يف التنمية االجتماعية واالقتصادية لنيجرييا يف إطار        يعمم هذا احلق أيضاً     و

  :دعم هذه األهداف ما يليوتشمل املبادرات املتعلقة ب. الوطين
مثل تطهري األراضي   ضارة  لتصحيح املمارسات ال  املستدام  تشجيع التشجري     )أ(  

، والري املفرط، واالستخدام غري املناسب للمواد الكيميائيـة         ملعادن من التربة  استخالص ا و
 ٢٠٠٨ يف عـام      يف املائة  ٦وهتدف املبادرة إىل زيادة الغطاء احلرجي من        . الزراعية واألمسدة 

  ؛٢٠٢٠ يف عام  يف املائة١٨ و٢٠١٥ يف عام  يف املائة١٢إىل 
قامـة  وطين وإ على الصعيد ال  لوث  آليات لرصد وإدارة النفايات والت    إنشاء    )ب(  
  رصد التلوث يف مجيع أحناء البلد؛لحمطات 
اعتماد هنج متكامل ومتعدد القطاعات لتنفيذ السياسات البيئيـة الوطنيـة             )ج(  

  والربامج واالتفاقيات الدولية؛
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يف منطقـة دلتـا     بالتلوث النفطي السابق    ملتأثرة  اناطق  جرد واستصالح امل    )د(  
مراقبة تـسرب الـنفط،   رصد و تعزيز قدرات املؤسسات املسؤولة عن      اً  ليوجيري حا . النيجر

الوطنيـة  الوكالة  عن الوكاالت األخرى ذات الصلة، مثل         وختريب خطوط األنابيب، فضالً   
لـدفاع  وااألمن القومي   والفريق املعين ب  ،  هلذا التسرب  تصديللكشف عن تسرب النفط وال    

، من  ارة الطوارئ الوطنية إلد كالة  الو و البيئية،اللوائح  وري  املعايوالوكالة الوطنية إلنفاذ    ،  املدين
  .لطوارئ البيئيةبسرعة وبصورة فعالة لالستجابة أجل ا

  التحديات األمنية    
املستحثة من اخلارج اليت تتمثل يف      التحديات األمنية الداخلية    تعاين نيجرييا من تأثري       -٢٠
اجلرمية املنظمة مما أدى إىل انتهاك حقوق       ات  مجاعاملتمردين و اليت تقوم هبا مجاعات     نشطة  األ

منـها  تدابري دستورية   عدة  احلكومة  اختذت  ملعاجلة املشكلة،   و. اإلنسان للكثري من النيجرييني   
نيجرييا ية الشرقية من شماليف املنطقة البورنو ويويب  و  أداماوا اتإعالن حالة الطوارئ يف والي    

فرقة عمل مشتركة   لى هذا اإلعالن، أرسلت احلكومة      وبناء ع . نياملتمرداليت توجد هبا قواعد     
القائمة ستخدام احلقوق    ومنحتهما اإلذن القانوين الالزم ال      إىل هذه املنطقة   وفرقة عمل خاصة  

بيد أن احلكومة أبقت علـى       .يف مكافحة التمرد  " خطط العمليات "و" قواعد االشتباك "على  
التحـديات   املعنيـة ب   رئاسيةالجنة  م هبا الل  اليت تقو نشطة  األمن خالل    مفتوحة   قنوات االتصال 

احلظر على  احلكومة  فرضت  ويف الوقت نفسه،    . حل سلمي لألزمة  من أجل التوصل إىل     األمنية  
يقدم  يعاقب كل من يساعد أو    و،  مجاعة أنصار املسلمني يف بالد السودان      و بوكو حرام مجاعة  

احلكومة وضعت  كما  .  عاماً ٢٠السجن مدة   الدعم بأي شكل من األشكال هلاتني اجلماعتني ب       
  .ن العنفعلى العدول عاإلرهابيني وغريهم من املتطرفني لتشجيع لعفو لاً برناجم
  :منهااحلكومة تدابري أخرى لتحسني الوضع األمين، واختذت   -٢١

يف  بعـد ذلـك      وتعديلـه  ٢٠١١يف عـام    منع اإلرهاب   إصدار قانون     )أ(  
  ؛ لتوسيع نطاق تطبيقه٢٠١٣ عام

األزمـات يف   مركـز إلدارة    كافحة اإلرهاب، وإنشاء    مل استراتيجية   وضع  )ب(  
  ؛مكتب مستشار األمن القومي

 األجهـزة األمنيـة وأجهـزة       ميعجلقدرات  األنشطة املعززة لبناء ال   تنسيق    )ج(  
  ؛االستراتيجي والتكتيكيخابرات على املستويني امل

ا األجهزة األمنيـة    اليت تبذهل مستشار األمن القومي بتنسيق اجلهود      تكليف    )د(  
يف املـشاركني   ضمان محاية حقوق اإلنسان جلميع األشخاص       وأجهزة املخابرات من أجل     

ميـع  قد أدرجت معايري حقوق اإلنسان يف املناهج التدريبية جل        و. عمليات مكافحة اإلرهاب  
  األفراد املعنيني؛

  .كومينيغريهم من املوظفني احلتنسيق برنامج التوعية األمنية للوزراء و  )ه(  
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تنفيذ التوصيات اليت قبلتها نيجرييا يف اجلولة األوىل من االسـتعراض             -رابعاً  
 الدوري الشامل 

اإلسراع بعملية االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنسان اليت ليست          (١التوصية      
  )نيجرييا طرفاً فيها بعد

مم املتحدة  صكوك األ على   ،ذه التوصية هبالوفاء اجلزئي    معرض   صدقت نيجرييا، يف    -٢٢
ماية مجيع األشـخاص مـن      الدولية حل تفاقية  االهي  الصكوك  هذه  و .قوق اإلنسان التالية حل 

توكـول   عليهـا، والربو   عاقبـة املاتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة و      و ،االختفاء القسري 
القاسـية  املعاملـة أو العقوبـة   ضـروب  غريه مـن  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و 

بيع األطفال  املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الالربوتوكول االختياري   ، و املهينةنسانية أو   الالإ أو
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     و ،)٩(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    وبغاء األطفال   
  .)١٠(املسلحةلرتاعات اشتراك األطفال يف ااملتعلق بحقوق الطفل 

األمم املتحـدة   صكوك  على  ق  يتصدالع و يتوقالضمان   علىنيجرييا بال كلل    وتعمل    -٢٣
فيها بعد وعلى سن القوانني الوطنيـة ذات    اً  اليت ليست نيجرييا طرف   قوق اإلنسان   األخرى حل 
 .الصلة بشأهنا

 عملية اعتماد خمتلف مشاريع القوانني املعنية حبقوق اإلنسان تعجيل (٢التوصية     
  )املعروضة على اجلمعية الوطنية

واجملـالس  املوظفني الرئيسيني للجمعية الوطنية     ل اجلهاز التنفيذي للحكومة مع      يعم  -٢٤
اعتماد مشاريع القـوانني املعنيـة حبقـوق اإلنـسان          عملية  على تعجيل   النيابية احلكومية   

  .عليها املعروضة
ملعروضة علـى اجلمعيـة     وانني ذات الصلة ا   قاللضمان سن   اً  احلكومة جهود وتبذل    -٢٥

 .اإلنسان يف نيجرييادليل على التزامها بتعزيز ومحاية حقوق فترة واليتها كأثناء الوطنية 

  )تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان (٣التوصية     
 لتعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان     ٢٠٠٩منذ عام   تضافرة  ماً  احلكومة جهود بذلت    -٢٦

ملـساعدة  االلجنـة املعنيـة ب  تعديل قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وقانون عن طريق   
 .صالح القانوناملعنية بإلجنة الالقانونية، وقانون 

 علـى   )١١(٢٠١٠لعـام   ) املعـدل  (قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    ويؤكد    -٢٧
 اآلن   وتوصيات اللجنـة   وتعترب أيضاً قرارات  . اويف متويله أمورها  استقاللية اللجنة يف تسيري     
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هامها وسـلطاهتا   تها مل رسوال ختضع اللجنة يف مما    . )١٢(احملكمة العليا صادرة من   قرارات  مبثابة  
 .)١٣(توجيه أو رقابة من أي سلطة أو أي شخص ألي قانون املعدلمبوجب ال

دمات وضمان توفري سبل    إىل اخل يف حماولة لتحسني إمكانية وصول اجلمهور العام        و  -٢٨
، أنشأت اللجنة   انتصاف أكثر فعالية ويف الوقت املناسب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان         

ـ  ١٥ اللجنةأنشأت  ،  ٢٠١٣ و ٢٠١٢بني عامي   و. املزيد من املكاتب   باإلضـافة إىل  اً  مكتب
 .يف مجيع أحناء البلداً  مكتب٢٣املكاتب بذلك بلغ جمموع و، ةحلالياملكاتب الثمانية ا

ا من  وغريهجمعية الوطنيةللملساعدة القانونية املساعدة التقنية وقدمت اللجنة املعنية با   -٢٩
. املؤسسات احلكومية فيما يتعلق مبشاريع القوانني الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            

املساعدة التقنية يف شكل مشورة إىل الوزارات واإلدارات والوكـاالت          أيضاً   اللجنة   تقدمو
 .)١٤(٢٠١١  لعاماإلعالماملبادئ التوجيهية لتنفيذ قانون حرية ما يتعلق بفي

ومت يف  . ٢٠١١يف عـام    رييا قانون املساعدة القانونية وأعادت إصداره       وألغت نيج   -٣٠
نطاق والية جملس املساعدة القانونيـة لالسـتفادة مـن املـساعدين      توسيع  القانون اجلديد   

 القضايا   من عددفصل يف   الوتعزيز  تقدمي اخلدمات على مستوى القاعدة الشعبية       يف  القانونيني  
من توفري اجمللس ونتيجة هلذا التطور، متكن . لدعاية والتوعيةن ا ع  فضالًاملعروضة على اجمللس،    

ات مناطق احلكم احمللي البالغ     القانونية يف أمان  للمساعدة  كز  ا الشعبية بإقامة مر   ةالعدالة للقاعد 
 .)١٥(لعاصمة االحتادية منطقة يف البلد واجملالس الستة التابعة ملنطقة ا٧٦٨عددها 

للمحامني املنتدبني باحملاكم والـسجون يـسمح جمللـس         اً  نظامووضعت احلكومة    -٣١
الذين ينتظرون احملاكمة   باسم النيجرييني املعوزين    اً  التدخل فور ب نيجرييا   يفالقانونية  املساعدة  
كمة بغيـة   اهو تعجيل إجراءات احمل   النظام  هذا  واهلدف من   . ليس لديهم متثيل قانوين   والذين  

 من ملواطنني املعوزينمتكني ا و،السجونفيف التكدس يف   خت، و )١٦(اإلفراج عن املتهمني بكفالة   
  .الوصول إىل العدالة

قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لتشجيع اللجنة على        تعديل   (٤التوصية      
  )"ألف"استعادة التصنيف 

قـوق  الوطنيـة حل  لجنـة   التعديل قانون   ب  كامالًاً  تنفيذهذه التوصية   نفذت نيجرييا     -٣٢
يف جلنة التنسيق الدوليـة     " ألف"تصنيف  مما أتاح للجنة أن تستعيد ال      ٢٠١٠عام  اإلنسان يف   

  .٢٠١١ يف عام للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  )إضفاء الطابع املؤسسي على املنتدى االستشاري الوطين (٥التوصية     
ريـة  جا حلقوق اإلنسان    إضفاء الطابع املؤسسي على املنتدى االستشاري الوطين      عملية    -٣٣
  .كوسيلة لتشجيع احلوار يف جمال حقوق اإلنساناملنتدى باستخدام  وتتعهد احلكومة .اًحالي
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التركيز على السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز احلكم الرشيد          (٦التوصية      
  )والدميقراطية وسيادة القانون

هداف رؤيـة  أمن يف هذا الصدد،   و. تعزيز احلكم الرشيد  عقدت نيجرييا العزم على       -٣٤
ستمع إىل الـشعب،    للمساءلة، ي   قابالًو اً،فاف إقامة نظام حكم يكون ش     ٢٠٢٠لعام  نيجرييا  

خمطـط  ووتؤكد كل من الرؤيـة      . )١٧(املستدامةاملنصفة و لتنمية الوطنية   يكفل له الرفاه وا   و
ـ    واألهداف الرئيسية لال  املبادئ  على   التحول االقتصادي  ة ستراتيجية الوطنية للتمكني والتنمي

  .)١٨(االقتصاديني والنقاط السبع من املخطط

  )تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (٧التوصية     
ـ   وتويل لشعبهاالواجبة  محاية حقوق اإلنسان    بتعزيز و يجرييا  تلتزم ن   -٣٥ األولويـة  اً  دائم
  .لتنفيذ الربامج والسياسات املتعلقة حبقوق اإلنسانالالزمة تخصيص املوارد ل

لمحـاكم   ل ٢٠٠٩لعام  ) إجراءات اإلنفاذ ( قوق اإلنسان ألساسية حل اقواعد  ومتنح ال   -٣٦
الدستور وامليثاق األفريقي   حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف      تفسري وتطبيق أحكام    احلق يف   

 اماحلقوق واحلريات الواردة فيه   بتوسع وعمداً من أجل النهوض ب     حلقوق اإلنسان والشعوب    
من غري احلكومية   عن متكني املنظمات      املقصودة فضالً بتحقيق احلماية   هذا  يسمح  و. وحتقيقها

  .ضحايا انتهاكات حقوق اإلنساناملسائل التنظيمية باسم ممارسة حق املثول يف 
القوات يف جمال حقوق اإلنسان للشرطة و     دورات تعليمية وتدريبية    وقد نظمت احلكومة      -٣٧

وباملثـل،  . يم هذه الـدورات   ، وستواصل تنظ  توعيتهم بقضايا حقوق اإلنسان   املسلحة من أجل    
الـذين يدرسـون    جلميع الطلبة   أصبحت ملزمة   إدخال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية و       مت

  .اإلنسان قوق ترسيخ القيم العاملية حلدراسية يف اجلامعات النيجريية من أجلمادة القانون ك
ألي القـانون   ويكفل  . ٢٠١١وصدر قانون حرية اإلعالم ومت التوقيع عليه يف عام            -٣٨

تقـدمي  ؤسسة عامة دون    حكومي أو تابع مل    أي سجل    االطالع على ق يف طلب    شخص احل 
أنـشأت  هذا الغـرض،  تحقيق لو. ملعلومات املطلوبة دليل على وجود مصلحة خاصة له يف ا       

  . وزارة وإدارة ووكالة حكوميةيف كل لذلك كومة وحدة احل
أنشأت ، )٢٠١٤-٢٠١٠ ( حقوق اإلنسان  لتثقيف يف جمال   ل الربنامج العاملي ولتنفيذ    -٣٩

معنية بالتثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف          مشتركة بني الوزارات و   نيجرييا جلنة تقنية    
حقوق اإلنسان أولوية عليـا      جمال   يفالدراسة  ألطفال يف سن    وأصبح تثقيف ا  . ٢٠١٢ عام
ارس الثانويـة   املدالعديد من   حلقوق اإلنسان يف    ويف هذا الصدد، أنشئت نوادي      . لحكومةل

االحتاديـة  التعليمية  بني السلطات   اً  وجاري االتصال حالي  . يف مجيع أحناء البلد   واملعاهد العليا   
السلطات ذات الصلة يف الواليات إلدخال حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية للمـدارس             و

  .الثانوية واملعاهد العليا يف نيجرييا
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حقـوق اإلنـسان يف      لتعزيز ومحايـة  لوطنية  العمل ا خطة  استعراض  اً  وجيري حالي   -٤٠
، وسـتتناول  ٢٠١٨إىل عـام   ٢٠١٤من عام  الفترة  العمل املنقحة   خطة  وستغطي  . نيجرييا

واليت تتضمن  ستعراض الدوري الشامل     من اال  األوىلولة  نيجرييا يف اجل  املقدمة إىل   التوصيات  
ـ و. جرييـا تعجيل محاية حقوق اإلنسان يف ني     لاً  خطوات ملموسة وحمددة زمني     توعيـة   تمت

 طة العمل الوطنية  الواليات خب عن حكومات     فضالً االحتادية   الوزارات واإلدارات والوكاالت  
إىل تطبيق هنج قائم على احلقوق يف ختطيط وتنفيذ السياسات حيث بدأت يف الشعور باحلاجة      

  .والربامج اإلمنائية الوطنية
ركاء استراتيجيني للدفاع عن حقـوق      كش نظمات اجملتمع املدين  مبنيجرييا  وتعترف     -٤١

ولـذلك  .  وتعزيز احلكم الرشـيد    ،اإلنسان، وسيادة القانون، والتمسك باملبادئ الدستورية     
املعنية حبقوق اإلنسان وتتعاون معها لكي تساهم       نظمات اجملتمع املدين    ملدعم  النيجرييا   تقدم

 الدور اهلـام  ومما يدل على     .بنشاط يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع جماالت احلياة         
حقـوق  يف جمـال    منظمات اجملتمع املدين يف ضمان الوفاء بالتزامات احلكومة         الذي تقوم به    

االسـتعراض   يف اللجنة الوطنية املعنية ب     ممثلني اثنني ملنظمات اجملتمع املدين أعضاء       أن اإلنسان
  . الدوري الشامل

ت حقوق اإلنسان التابعة لألمـم  توجيه دعوة دائمة إىل آليا (٩ و ٨ التوصيتان    
  ) املتحدة، واإلسراع يف تقدمي التقارير اليت مل تقدم بعد إىل هيئات املعاهدات

يف إطـار   عدد من املكلفني بواليـات      قدمة من   نيجرييا يف طلبات الزيارة امل    نظرت    -٤٢
ـ   اإلجراءات اخلاصة ووافقت على استقبال     امني، املقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحمل

شردين املعين باألشخاص امل  ممثل األمني العام    والعنف ضد املرأة،    سألة  واملقرر اخلاص املعين مب   
  .لبشر واملقرر اخلاص املعين باالجتار بااً،داخلي
 ،اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات    املقدمة من   طلبات زيارة نيجرييا    اً  وتعاجل حالي   -٤٣

 ٢٠١٣سـبتمرب   /ملقرر أن يزور نيجرييا يف أيلول     امن  و. الالئقسكن  البواملقرر اخلاص املعين    
  .قضايا األقلياتباخلبري املستقل املعين 

بتقدمي التقارير يف   اً  بني الوزارات ومعني  اً  مشتركاً  وطني  عامالًاً  وأنشأت احلكومة فريق    -٤٤
ـ  العامل   الفريقويقوم  . ٢٠١٠يوليه  /يف متوز  إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     ساعدة مب

اختاذ خطوات استباقية للوفاء بااللتزامات الوطنية والدولية حلقوق اإلنـسان،          على  احلكومة  
ميثاق األمم املتحدة مثل جملس حقوق       املنشأة مبوجب    اهليئاتااللتزامات املتصلة ب  يف ذلك    مبا

وبـة مبوجـب    التحضري يف الوقت املناسب، وتقدمي ودراسة التقارير املطل       ، وضمان   اإلنسان
وضمان إجراءات املتابعة   االحتاد األفريقي،   كل من األمم املتحدة و    التابعة ل هيئات املعاهدات   

  .اهليئاتقدمة من تلك  والتوصيات امل اخلتاميةلمالحظاتل
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  ) أفضل املمارسات لتعزيز حقوق اإلنسانبادلت (١٠التوصية     
رسات يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق  تؤيد نيجرييا اجلهود املبذولة لتبادل أفضل املما     -٤٥

ويف هذا الصدد، وقعت نيجرييا اتفاقات      . اإلنسان، ال سيما يف املنطقة الفرعية لغرب أفريقيا       
اجلماعة االقتصادية لدول غرب    عن    يا وسرياليون، فضالً  ريمتعددة األطراف مع حكوميت ليب    

ج احمللي لبعض الالجئني من     شأن االندما ب ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،       أفريقيا
من اجلهود الناجحة يف املنطقـة      تعترب هذه االتفاقات    و. ليبرييا وسرياليون املتبقني يف نيجرييا    

  .الفرعية لغرب أفريقيا
املـدين   منظمـات اجملتمـع   زدهـار   بيئة مواتيـة ال    توفري حكومة نيجرييا  واصلوت  -٤٦

تأشريات الـدخول للـهيئات      روتيين   بشكلوتصدر   جمال حقوق اإلنسان  يف  نشاط  ب املشاركة
جملـس حقـوق     يشار إليهـا عـادة يف     اليت   التقارير واملنشورات  إعداد يفاملشاركة   الدولية
منظمـة رصـد    منظمة العفو الدولية و   اهليئات املشاركة يف هذا النشاط       أبرز وتشمل .اإلنسان

  .حقوق اإلنسان

  )نيليديوالتقالزعماء الدينيني مواصلة توعية  (١١التوصية     
تواصل نيجرييا اإلجراءات الرامية إىل رفع مستوى الوعي بني الزعمـاء الـدينيني               -٤٧

وتقدم احلكومة الدعم ألنشطة اجمللس املشترك بني األديـان يف نيجرييـا مـن              . والتقليديني
لمـسلمني واملـسيحيني     ل تعزيز التعايش املتبادل واالنسجام الديين واحلوار بني األديان        أجل
  .لدالب يف

  )املوافقة على مشروع القانون املتعلق بالزواج من نفس اجلنس (١٢التوصية     
. قيمها الوطنيةيتعارض مع نيجرييا هذه التوصية ألن الزواج من نفس اجلنس ال تقبل   -٤٨

يؤيدون مشروع القـانون    يجرييني   يف املائة من الن    ٩٢بيانات االقتراع األخرية إىل أن      وتشري  
  .جملس الشيوخزواج من نفس اجلنس الذي وافق عليه املتعلق حبظر ال

وتعـّرف  . عالقة بني رجـل وامـرأة  بأنه  الزواج  يف نيجرييا    قانون الزواج    ّرفويع  -٤٩
. عالقة بني رجل وامرأة   بأنه   يف نيجرييا، الزواج     تان الرئيسي ناتالديانا  املسيحية واإلسالم، ومه  

  .ثقافة النيجرييني الزواج من نفس اجلنس ليس يفو
يف نيجرييـا مجعيـة     ال توجد   األقليات اجلنسية واجلنسانية غري مرئية يف نيجرييا و       و  -٥٠

 واعتماد  عملية تشاور أجريت   كتابة هذا التقرير،     وعند. لواطيني والسحاقيات لاً  مسجلة رمسي 
ـ         وأثريت    خمتلف اجلهات املعنية   مع سائد بـني   مسألة الزواج من نفس اجلنس وكان الرأي ال
  . حقوق اإلنسان يف نيجريياائل مسمن أن الزواج من نفس اجلنس ليس هو ملشاركني ا



A/HRC/WG.6/17/NGA/1 

GE.13-15998 12 

  )إلغاء عقوبة اإلعدام (١٣التوصية     
احلكومـة  وتـستخدم   . حق اإلنسان يف احلياة هو أمسى احلقوق األساسية لإلنسان          -٥١

  .اإلنسانياة حعقوبة اإلعدام كرادع حلماية 
 احلـق يف    ١٩٩٩عام   ل يجرييا االحتادية من دستور مجهورية ن   ) ١(٣٣وتكفل املادة     -٥٢
 ق يف احلياة، وال جيوز حرمان أحد عمـداً احلكل شخص ل"تنص هذه املادة على أن   و. احلياة

قـانون  وينص  . "يف نيجرييا وتثبت إدانته   جرمية جنائية   ئي يف   اقض حلكم   اًتنفيذ إال   من حياته 
القتل جرمية اإلبادة اجلماعية وب يرتكلكل من على عقوبة اإلعدام  العقوبات والقانون اجلنائي

  .من القانون النيجرييال يتجزأ عقوبة اإلعدام جزء و.  على التوايل،العمد
،  العمـد  القتـل  يف نيجرييا اليـوم   وتشمل اجلرائم اليت جيوز احلكم عليها باإلعدام          -٥٣

الـسطو  إىل املوت، و  بالتعذيب عندما تؤدي    حماكمة غري مشروعة    وإدارة أو رئاسة    واخليانة،  
  .املسلح

اعتماد تشريع شامل فيما يتعلق بعمليـات        (٢٣ و ٢٢ و ١٥و١٤التوصيات    
  ) اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب على أيدي الشرطة

احلكومة بأي  ال تسمح   ونتيجة لذلك،   . نيجرييا باحترام حياة وكرامة مواطنيها    تلتزم    -٥٤
ويتعـرض  .  القضاء  نطاق لقتل خارج شكل من أشكال القسوة مثل سوء املعاملة وعمليات ا        

النظر أفراد الشرطة الذين يرتكبون مثل هذه األعمال للمسؤولية الكاملة أمام القانون بصرف             
 الشرطة املتهمني بقتـل حممـد       رجاليف احملاكمة اجلارية لكبار     ذلك  ويتجلى  . منصبهمعن  

تجاريـة يف   ال ةجدراراكب ال الضابط البحري الذي قتل     ووكو حرام،   مجاعة ب يوسف، زعيم   
  .أمام حمكمة عسكريةنفط يف والية كادونا الندي الذي قتل سائق ناقلة اجلو، والية الغوس

 املتعلقة  احلكومة مدونة لقواعد السلوك   وضعت  الدستور وقانون الشرطة،    وعالوة على     -٥٥
د  استخدام القوة من قبـل أفـرا       بشأنإرشادات  وتقدم املدونة   . ٢٠١٢أفراد الشرطة يف عام     ب

املتحدة األساسية  ألمم  املبادئ   تثل أفراد الشرطة  ميوباإلضافة إىل هذه القوانني الوطنية،      . الشرطة
ـ     جانب   ستخدام القوة من  ال عاملـة  األساسـية مل   واملبـادئ    واننياملوظفني املكلفني بإنفاذ الق

  .هبماألشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز عند التعامل مع املشتبه 
غريه من  التعذيب و اإلنسان ومتنع   من الدستور احلق يف كرامة      ) ١(٣٤املادة  وحتمي    -٥٦

كـل  ل"بالتحديد على أن     هذه املادة    نصتو .كامالًاً   منع أو املهينة الالإنسانية  املعاملة  ضروب  
غـريه مـن    للتعذيب أو   اإلنسان وال جيوز بالتايل أن خيضع أحد        فرد احلق يف احترام كرامة      

التعـذيب   ملكافحـة  للجنة الوطنية  ا  وأنشأت احلكومة  ."الالإنسانية أو املهينة  ملة  ضروب املعا 
عمليات القتل  ، و  واإلعدام خارج نطاق القضاء    ،التعذيبإدعاءات  لتحقيق يف   لآلية وطنية   ك

  .األخرى بوجه خمالف للقانون
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، اينيجرييف   الشرطة   اتقوقامت  ،  ٢٠١٣مارس  /آذاروفرباير  /شباطويف الفترة بني      -٥٧
يف الـشرطة   أفـراد    مـن    ٢٠ ٠٠٠ تدريبببالتعاون مع اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان،       

  ."يف جمتمع دميقراطيممارسة مهام الشرطة "البلد على املختلفة يف مؤسسات تدريب الشرطة 
املنتدى املشترك بني الشرطة واللجنـة       باسم   يعرفمنتدى  أيضاً  أنشأت احلكومة   و  -٥٨

ات ربع سـنوية    عاجتم، ويعقد هذا املنتدى ا    تمع املدين ان ومنظمات اجمل  الوطنية حلقوق اإلنس  
  .الشرطة النيجريية بقوات شأن قضايا حقوق اإلنسان املتعلقةلتبادل األفكار واملعلومات ب

إلغاء مجيع القوانني اليت تسمح بالعنف والتمييـز         (١٩ و ١٨ و ١٦التوصيات      
ة الضارة املوجودة، واختاذ مجيـع      ضد املرأة والقضاء على املمارسات التقليدي     

توفري احلماية الكاملة لألطفال، والفتيات والنساء واألرامل من        لالتدابري الالزمة   
 )آثار هذه التقاليد

 الرامية إىل القضاء على العنـف       سياسات العامة لليف نيجرييا، تويل الدولة األولوية        -٥٩
   .املرأة ضد
لمرأة والتنمية االجتماعية وما يقابلها يف الواليـات،        ومنذ إنشاء الوزارة االحتادية ل      -٦٠

بذلت جهود لتوطيد وتعزيز السياسات والربامج الرامية إىل القضاء على العنف ضـد املـرأة        
ومن نتائج هذه اجلهود مشروع القانون اخلاص بالقضاء على العنف          . وتقدمي الدعم للضحايا  

  .اًوض على اجلمعية الوطنية حاليرضد األشخاص املع
 حـق املـرأة     ١٩٩٩ من دستور مجهورية نيجرييا االحتادية لعام        ٤٢وتكفل املادة     -٦١

ومبوجب . يف الدستور أحكام احلقوق األساسية     من خالل    لتمييزعدم التعرض ل  واألقليات يف   
  .نيجرييا على أساس اجلنسجيوز التمييز ضد أي مواطن يف هذا احلكم، ال 

 يقعن ضحايا للعنف والتمييـز      يتلنساء الال جيوز ل ستور،  من الد ) ١(٤٦املادة  ومبوجب    -٦٢
عليا عن طريق إجـراءات     الكمة  احملإىل  ن اللجوء   لعنف والتمييز ضده  باتطبيق قانون يسمح    نتيجة ل 

احملاكم النيجرييـة يف عـدة      وحكمت  .  لطلب االنتصاف من هذا احلكم     إنفاذ احلقوق األساسية  
  .شأنروح الدستور يف هذا التتعارض مع  اليت يع القوانني واألعرافببطالن مجمناسبات 

بروتوكوهلـا  ومجيع أشكال التمييز ضد املرأة      القضاء على   رييا طرف يف اتفاقية     ونيج  -٦٣
  .متعلقة حبقوق املرأةأخرى عن صكوك دولية وإقليمية  ، فضالًيختيارالا

الـسياسات  صانعي  وملشرعنياالوزارة االحتادية لشؤون املرأة والتنمية االجتماعية  وتدعو    -٦٤
القضاء اتفاقية  التصديق على مشروع القانون اخلاص ب      على الدوام إىل  وأصحاب املصلحة اآلخرين    

اختـذت احلكومـة    و. اجلمعية الوطنيـة  على  اً  حالياملعروض  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      على  
ضاء على املمارسات الثقافيـة     أمهية الق بالزعماء التقليديني والدينيني     الالزمة لتوعية    طواتاخل اًأيض
لقضاء على بعـض هـذه      لاالحتاد قوانني   واليات  بعض  وأصدرت  . جمتمعاهتمضارة القائمة يف    ال

  .لترملالعادات الضارة املتصلة باولإلناث املمارسات، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية 
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تنفيذها، عن  فضالًاسات عزيز القوانني والسيإجراءات خمتلفة من بينها ت    اً  وُتتخذ حالي   -٦٥
لقضاء على املمارسات   ، من أجل ا   اإلصالحات املؤسسية يف الشرطة   و ،وتعزيز املوارد البشرية  

  .االحتادي ومستوى الوالياتضارة على املستوى الثقافية ال
القضاء وضمان   حتسني حقوق املرأة  من أجل   نيجرييا  ويف معرض اجلهود اليت تبذهلا        -٦٦

قوقها املكفولة مبوجب   حلاملرأة  ول دون ممارسة    حتاليت  ة  يسياسال و ةداريإلالعقبات ا مجيع  على  
 وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،   ١٩٩٩عام   ل دستور مجهورية نيجرييا االحتادية   

إنشاء مكاتب للـشؤون     ووافقت على    اجلنسنيتراعي الفوارق بني    ياسة   نيجرييا س  اعتمدت
قـضايا  تعمـيم ال  إلدارات والوكاالت التابعة للحكومة بغية      اجلنسانية يف مجيع الوزارات وا    

  .يف مجيع أنشطتهاانية اجلنس
برامج توعية للجمهـور بـشأن اآلثـار الـضارة          اإلرشاد الوطنية   وكالة  وتنظم    -٦٧

احلكومة تكثيف اجلهود الرامية    تواصل  سو. للممارسات التقليدية ضد املرأة، ال سيما األرامل      
قيمة حقوق اإلنسان بـني الزعمـاء التقليـديني         املتعلقة ب املعلومات   نشر و  الوعي إذكاءإىل  

  .ضارةممارسات التقليدية اللوضع حد للوالدينيني 
، وختـتص هـذه الوكالـة    )١٩( بالبشرظر االجتارحلأنشأت احلكومة وكالة وطنية  و  -٦٨
 .)٢٠(هلم  وتقدمي التدريب املهينضحايا االجتار،كافحة االجتار بالبشر، ومحاية ومساعدة مب

 عيـة تدابري وقائية ضد االجتار بالبشر من خالل محالت التو        اً  اختذت احلكومة أيض  و  -٦٩
، وبعـض البعثـات      بالبشر ظر االجتار حلوطنية  الكالة  الوالشرطة، و ارك فيها    اليت تش  ةالعام

  . وأصحاب املصلحة اآلخرين غري احلكومية،واملنظماتالواليات، حكومات والدبلوماسية، 

 -تكثيف اجلهود الرامية إىل حتـسني الظـروف االجتماعيـة            (٢٧وصية  الت    
االقتصادية للمرأة، ومتكينهن من احلصول على املوارد االقتصادية مثل القروض 

  )والتسهيالت االئتمانية
اختذت احلكومة عدة إجراءات لتحسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمـرأة يف             -٧٠

  :اءات ما يليومن بني هذه اإلجر. نيجرييا
 للمرأة املشترك بني احلكومة االحتاديـة       لتمكني االقتصادي اإنشاء صندوق     )أ(  

فائـدة   لديه سـعر     ويستهدف هذا الصندوق الذي   . يبنك الزراع الالواليات و وحكومات  
 مليون نـايرا    ٢٦١يبلغ الرصيد األساسي للصندوق     و. منخفض التعاونيات النسائية الشعبية   

 وقـد وزع  .، وهو املبلغ الذي سامهت به احلكومة االحتادية  )مريكي دوالر أ  ١ ٦١٦ ٠٠٩(
يف اليت سـامهت    والية احتادية من الواليات      ٢٨املستفيدين يف    من   ٣ ٢٨١على  هذا املبلغ   
  ؛)٢١(الصندوق
احلكومـة  املشترك بـني   صندوق النهوض باملشاريع التجارية للمرأةإنشاء  )ب(  

ك الصناعي الذي يستهدف النساء الراغبات يف احلصول        والبناالحتادية وحكومات الواليات    
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قدمي قروض بأسعار هو تدف من هذا الصندوق واهل. مشاريعهن التجاريةلتوسيع على قروض  
التمتع هبذه التسهيالت مـن     الاليت ليس بوسعهن    املشاريع  صاحبات  منخفضة للنساء   فائدة  
  العادية؛البنوك 

راغبـات يف املـشاركة يف األعمـال        ء ال للنسااء الصندوق االستئماين    نشإ )ج(  
كـبري املـساعدين    مكتـب   واملرأة والتنمية االجتماعية     وزارة شؤون  املشترك بني    السياسية
راغبـات يف   توفري الدعم للنساء ال   من أجل   باألهداف اإلمنائية لأللفية    املعين  للرئيس  اخلاصني  

  ؛السياسيةاملشاركة يف األعمال 
 ،يف وزارات املوارد املائيـة    اليت تراعي املنظور اجلنساين      املوافقة على امليزنة   )د(  
 ٣ ختصيص مبلغ أويل مقـداره     مع   ، وتكنولوجيا املعلومات  ،األشغال، و  والصحة ،والزراعة
  هلذا الغرض؛)  دوالر أمريكي١٨ ٥٧٥ ٨٥١حنو ( نايرا مليارات
  الدعم الذي يستهدف النساء والشباب؛برنامج إعادة استثمار  )ه(  
   فقط؛خصصة للنساء امللشبابلملشاريع املبتكرة ا )و(  
  ؛بنك املركزي لنيجرييابرنامج االندماج املايل التابع لل )ز(  
مجيـع  نـساء يف    يف املائة من ال    ٣٥ ال يقل عن     لتعيني ما التوجيه الرئاسي    )ح(  
  ية؛حلكومااللجان 

 صـفوف   يفالت  كمقاتوتعيينهن  نيجرييا  ببول النساء يف أكادميية الدفاع      ق  )ط(  
  ؛االحتاديةالقوات املسلحة 

كتـساب املهـارات يف     ال  كامالً  جتهيزاً اًجمهزاً   مركز ٢٤أقامت احلكومة    )ي(  
ن بالتايل  خمتلف املهارات ومتكينه  من األفراد على     نخمتلف أحناء االحتاد لتدريب النساء وغريه     

ـ  و ،الدخلاحلصول على   من توليد فرص العمل، و     ن الريـف إىل  وضع حد للرتوح املتزايد م
  ن؛وحتسني نوعية حياهتاحلضر، 
تعميم لأداة  يوفر   الذي   ١٣٢٥تنفيذ قرار األمم املتحدة      ل إطار وطين إنشاء   )ك(  

على قدم املـساواة    ملرأة  املشاركة  وقاعدة  مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات حفظ السالم        
يف اختاذ القرارات املتعلقة مبنع كذلك واألمن وتعلقة بصون السالم الكاملة يف مجيع اجلهود امل    و
  .تسويتهاورتاعات ال

  )منع التمييز ضد األقليات (٣٠التوصية     
) ٣(١٤ ادةوتنص امل . عاجلة هذه املسألة  مل ١٩٩٩ يف دستور عام     مناسبة أحكام   توجد  -٧١

تشكيل حكومة االحتاد بطريقة تعكس الطابع االحتـادي للبلـد،          ه ينبغي   أنعلى  من الدستور   
جهات أو  اإلثنية   اجلماعات   الواليات أو أشخاص من عدد قليل من      عدم هيمنة   لتايل  اتكفل ب و
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قـوق األقليـات يف     احلمايـة حل  من الدستور باملثل    ) ٤(١٤املادة  وتوفر  . على احلكم أخرى  
 احمللية بطريقة تعترف    اتأو احلكوم الواليات   اتأنه ينبغي تشكيل حكوم   وتنص على   الواليات  
شعور باالنتماء والوالء بني مجيـع      الاحلكم احمللي بغية تعزيز     منطقة  أو  الية  يف الو سكان  بتنوع ال 

  .هذه السياسة بنشاط على تنفيذ الطابع االحتادياملعنية بلجنة وتعمل ال. سكانال
اللجنـة  مبنطقة دلتا النيجر، أنشأت احلكومة وزارة لشؤون دلتا النيجر و         وفيما يتعلق     -٧٢

إلدارة أعمال التنظيف البيئية وتنسيق املبادرات املتعلقة بتمكني الشباب،         تنمية دلتا النيجر    املعنية ب 
 )٢(١٦٢  يف املائة من الدخل املنصوص عليها يف املـادة         ١٣وهذا عالوة على سياسة حتويل      

 .، وبرنامج العفو واالندماج للناشطني التائبني يف دلتا النيجر١٩٩٩من دستور عام 

  ) العنفنممحاية األطفال  (١٧التوصية     
حلماية األطفال مـن مجيـع أشـكال        مناسبة  احلكومة قوانني وسياسات    وضعت    -٧٣

.  العنـف  منساسية حلماية األطفال    األهو األداة القانونية    ل  قانون حقوق الطف  و. )٢٢(العنف
واليات وإقليم  سبع  ووضعت  . قوق الطفل حلاالحتاد قوانني   والية من واليات     ٢٢وأصدرت  

لتنفيـذ  األساسية  املتطلبات   اليت تعترب من     األسرةالقواعد التنظيمية حملكمة    العاصمة االحتادية   
يف احلكومة شرعت و. جهود إلعادة تأهيل أطفال الشوارعوُتبذل أيضاً . قانون حقوق الطفل

جمموعة متنوعة من برامج    اليت تقدم   السياسة الوطنية لأليتام واألطفال املعرضني للخطر       تنفيذ  
 مؤسـسات  واليت تعزز أيـضاً      ،ألطفالتوفري االحتياجات األساسية ل   لية  اخلدمات االجتماع 

األطفـال  ضمان مالحقـة منتـهكي حقـوق    لجهود ُتبذل  و .الرعاية االجتماعية لألطفال  
وأصدرت . األطفالحقوق  قانون حقوق الطفل أمام القضاء والدفاع عن        املنصوص عليها يف    
ويف أعقاب  : بالسحريبوم  إ طفل يف والية أكوا       وصم أي  ملنعاً  يبوم قانون إحكومة والية أكوا    

  .املخالفني هلذا القانونالعديد من األشخاص القبض على ذلك، مت 
األطفال من  حتليل الوضع لقضايا محاية     تنفيذ برنامج يطلق عليه برنامج      اً  وجيري حالي   -٧٤

ـ   ، فضالً األطفالاحلصول على معلومات لتحليل املسائل املتعلقة حبماية        أجل   ن التنـسيق   ع
وتشمل االستراتيجيات املعتمـدة لتنفيـذ   . يف نيجرييا األطفال  املتعلقة حبماية   للقضايا  الفعال  

علومات عن  املمع  األطفال جل تنمية  واليات املعنيني ب  ديري ال ملاجتماعات وطنية   تنظيم  الربنامج  
 ٣٦بني لربط  لةساءة معاملة األطفال على الصعيد الوطين، وإنشاء شبك املبلغ عنها إل  االت  احل

منظمات اجملتمع املـدين  وشكلت  . وإقليم العاصمة االحتادية، أبوجا   من واليات االحتاد    والية  
كاتـب صـديقة    تدعو هذه املنظمات إىل إنشاء م      لألطفال، و  حلمايةلتوفري املزيد من ا   شبكة  

  .للطفل يف مجيع مراكز الشرطة
 لألطفـال   اًمناسبالذي يوفر منرباً    ربملان األطفال النيجرييني    وتقدم احلكومة الدعم ل     -٧٥
يف تنفيذ  حكومة نيجرييا   وشرعت  . لتعبري عن خماوفهم حول القضايا اليت تؤثر على سالمتهم        ل

ـ      لتقدمي وجبة غذائية ساخنة كل يوم       مشروع جترييب    ، سائديف املدارس ملكافحة اجلـوع ال
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بعض الواليـات يف      وشرعت فعالً . ألطفالوالعقلية ل توقف النمو، وتشجيع التنمية البدنية      و
أيضاً حماكم األسرة   وأنشئت  . األطفالحقوق  بإنشاء جلان إلنفاذ    تنفيذ قانون حقوق الطفل     

  .لتحقيق هذا الغرض

دوافـع  القائم علـى    اختاذ خطوات عاجلة ملنع العنف       (٣١و٢٠تان  لتوصيا    
  )ودينية وطائفيةسياسية 

بنـاء  حقيقية، ب تنمية  لتحقيق   منه   بدأن السالم شرط ال     أدركت  تقوم نيجرييا، وقد      -٧٦
احلكومـة يف تنظـيم     ، شرعت   ويف ضوء ذلك  .  على أساس التعايش املشترك    لدائمالسالم ا 
 احلمـالت   وهتدف. )٢٣(تنوعةاملصاحل امل ذات  موعات  اجملتعزيز التعايش السلمي بني     لمحالت  

  .أي نزاعات حمتملةىل توعية اجلمهور حبفظ السالم واإلبالغ عن إ
محـالت  بالدعوة املستمرة للسالم واألمن من خالل       لإلعالم  الوكالة الوطنية   وتقوم    -٧٧

باللغـات الرئيـسية    قدمات اإلذاعية اليت تدعو     ، وامل )٢٤( يف املدارس   واألمن السالمالتوعية ب 
  . السلميضرورة التعايش إىللالحتاد 

 ري األصلني اليت كانت مـصدراً للرتاعـات       غ/وفيما يتعلق مبسألة السكان األصليني      -٧٨
ولذلك .  من الدستور أي شكل من أشكال التمييز على أساس املنشأ          ٤٢ادة  املمتنع  الداخلية،  

وهناك أحكـام قـضائية     .  املفهوم هذاعن تطبيق أي سياسة تقوم على       احلكومة  تتغاضى  ال  
  .لى مثل هذه املمارسات التمييزيةقوم عبطالن أي سياسة تل

تـضميد اجلـراح    لمصاحلة و  عضواً ل  ٢٦تتكون من   جلنة  اً  شكلت احلكومة أيض  و  -٧٩
شكلها تحل سلمي للتحديات األمنية اليت      التوصل إىل   وضع إطار للحوار و   من أجل   واألمن  
  .دلبوكو حرام يف اجلزء الشمايل من البمجاعة 
تعزيـز   إىل   الراميـة نيجرييا  يف  جمللس املشترك بني األديان     اأنشطة  وتشجع احلكومة     -٨٠

عـن    التعايش املتبادل واالنسجام الديين واحلوار بني األديان بني املسلمني واملسيحيني، فضالً          
  . يف البلدني التقليدينياملمارسني الديني

ـ واملراقبة  اختاذ تدابري حمددة لتحسني النظم القضائية،        (٢١التوصية        ةالداخلي
   )لشرطة، واإلسراع يف إصالح السجونل ةواخلارجي

يقـدم  و. صالح النظام القضائي  مكثفة إل اً  جهوداً  يبذل اجمللس الوطين للقضاء حالي      -٨١
للمحاكمة ويفصلون من اخلدمة أو حيـالون إىل        يف ممارسات فاسدة    الذين يشاركون   القضاة  

شبكات تكنولوجيـا   رفع مستوى البنية األساسية، مبا يف ذلك        اً   وجيرى حالي  .اًالتقاعد جربي 
ملوظفني القـضائيني   وبناء قدرات ا  تدريب  كما جيري   التصاالت جلميع احملاكم،    املعلومات وا 

املعهد القضائي الوطين دوراً    ويؤدي  .  االقتصادي واالجتماعي  نياجملالالناشئة يف   اجملاالت  على  
  .شأنيف هذا الاً أساسي
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مني اء للموظفني القضائيني الدائ   تقييم األد جلنة  وشكلت احلكومة جلنة تعرف باسم        -٨٢
، وسلوكهم العـام، ودورهـم يف       املوظفني القضائيني نتائج  تقييم  يف احملاكم العليا من أجل      

  . العدل إقامة
لوساطة حتـت   األطر املتعلقة با    عملية، يف شكل توجيهات  أيضاً،  وضعت احلكومة   و  -٨٣

واجبة نفقات التقاضي، واحلدود الزمنية ال    تقليل  من أجل   اإلشراف القضائي يف القضايا املدنية      
وتدعو التوجيهـات    . من أجل اإلسراع يف إقامة العدل      اجلنائيةتباع يف القضايا واألحكام     اال

األساليب البديلة حلل الرتاعـات يف      العملية القضاة إىل تشجيع األطراف على استخدام آلية         
ر وينص التعديالن األول والثاين لدسـتو     . عندما يكون ذلك مناسباً   احملاكم املتعددة األبواب    

.  على احلدود الزمنية احملددة للفصل يف الطعون املعروضة على احملاكم االنتخابية           ١٩٩٩عام  
 .النظر والفصل بسرعة يف تلك الطعوناً ونتيجة لذلك، يتم حالي

غريهـا مـن    ومنظمة احلريات املدنية    ، باالشتراك مع    وزارة العدل االحتادية  وتقوم    -٨٤
كلفت اللجان احمللية وجلان الواليات باالسـتعانة       و. شرطةراقبة ال مب ،منظمات اجملتمع املدين  

املؤسسات مثل السلطة   وتشارك أيضاً   . الشرطةاملقدمة ضد   لشكاوى  للنظر يف ا  املظامل  بأمناء  
ـ بديلة  العقوبات ال إقامة العدل يف استعراض األوضاع يف السجون و       املعنية ب القضائية   ضمان ل

  . أيضاًإعادة التأهيلمبهام السجون قيام 

  )مواصلة الكفاح ضد الفساد (٢٤التوصية     
. كافحة الفساد شديدة الفعالية مل  عن وكاالت     فضالً جرييا قوانني شاملة  توجد يف ني    -٨٥

املعنية باجلرائم املاليـة واالقتـصادية،      لجنة   ال ، وقانون ١٩٩٩وتشمل القوانني دستور عام     
ذات الـصلة، وقـانون     األخرى  اجلرائم  و ةسدامارسات الف وقانون اللجنة املستقلة املعنية بامل    

وتشمل املؤسـسات الـشرطة     . العقوبات والقانون اجلنائي  وقانون  غسل األموال،   ) حظر(
املعنية باجلرائم املالية واالقتصادية، واللجنـة املـستقلة        لجنة  الالسلطة القضائية، و  والنيجريية،  
  .كمة مدونة قواعد السلوك، وحم، ومكتب مدونة قواعد السلوكةسدامارسات الفاملعنية بامل

نائية اجل ةدانحكم باإل  ١٤٠ هما جمموع صدر  ،  ٢٠١٣ مارس/ وآذار ٢٠١٢وبني عام     -٨٦
وبلـغ جممـوع    .  وخيانة األمانة  ،التزويرو واالحتيال املصريف،    ،غسل األموال يف جرائم تتعلق ب   

وكـاالت  ينـهم   ومن ب م  ائمرتكيب اجلر األموال اليت استعيدت أو اليت متت مصادرهتا أيضاً من          
  نايرا ٩ ٧٥٥ ٩٢٤ ٦٣٥,٦٩ حنو   ومؤسسات ومنظمات خواص،  فراد  أوحكومية،  وإدارات  

 ١٧٠ان هذا عالوة على استعادة ما جمموعه        كو. ) أمريكي دوالر ٦٠ ٢٢١ ٧٥٧,٠١٠٤(
خالل التسويات اليت أجريـت مـع       ن  م ٢٠١١ و ٢٠١٠بني عامي   مليون دوالر أمريكي    

ـ    فضيحة  الضالعة يف   جنبية  اجلنسيات األ الشركات املتعددة    اليربتون الرشوة املتعلقة بشركة ه
 ١٤٤ ٢١٤,٥وأمرت احملكمة بتسليم ما جمموعـه       . املخالفات املتعلقة بالرسوم اجلمركية   و

حلكومـة   نايرا من املبالغ اليت حكم مبصادرهتا لـصاحل ا         ٢ ٧٠٥ ٠٠٠,٠٠ و اًأمريكيدوالراً  
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جـيمس ايبـوري     مع الـسيد      التحقيق وساعدت احلكومة شرطة العاصمة يف    . االحتادية
غـسل  نظري جرمييت   لندن   امللكية يف    حمكمة ساوثوورك عليه أمام   واحلكم  ته  وإدانته  حماكمو

بالسيد اراسـتوس   تعلقة  القضية امل النظر يف   كما ساعدت احلكومة يف     . األموال واالحتيال 
ـ ة   يف لندن اليت أمرت مبـصادر      ةحملكمة التجارية امللكي  ااكنغبوال أمام    ـ  م  ١٦٥ه  ا جمموع

اجلرائم املاليـة واالقتـصادية     املعنية ب لجنة   وقامت احلكومة من خالل ال     .اًا تقريب ناير  مليار
  هلاسلطات اململكة املتحدة بتقدمي املساعدة املعروضة على احلاالتمالحقة حيوي يف     دورب

  . التحقيقأثناء
يف الـيت اختـذت     اجية  االسـتخر وحازت املبادرة النيجريية للشفافية يف الصناعات         -٨٧
 مـن   الصناعات االستخراجية يف  شفافية  على جائزة أفضل املبادرات القطرية لل      ٢٠١٣ عام
ـ نيجرييا يف لاجلائزة ومنحت هذه   . من بلدان العامل اليت تنفذ هذه املبادرة      اً   بلد ٣٩ بني  ؤمترامل

  .أسترالياب سيدين  الذي عقد يفبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجيةالعاملي مل
وأضـفت  لتوعية  لبرامج  وضعت  مة مع منظمات اجملتمع املدين و     وقد تعاونت احلكو    -٨٨

مكافحة الفـساد،   يها، ومن بني هذه الربامج االئتالف الوطين من أجل          الطابع املؤسسي عل  
وحـدة  الو، والنوادي املدرسية ملكافحة الفساد ،  لمتطوعني ملكافحة الفساد  الربنامج الوطين ل  و

ونظمت . ، وهتدف مجيعها إىل تعزيز مكافحة الفساد      مكافحة الفساد ورصد الشفافية    ب املعنية
يف تثقيف النيجرييني   ل ولقاءات مفتوحة    ، وحلقات دراسية  ،حلكومة مؤمترات، وحلقات عمل   ا

  .، وقامت بتنفيذهاالفسادجمال مكافحة 
تشمل هذه  و. احلكومة مبادرات استراتيجية تستهدف القضاء على الفساد      اختذت  و  -٨٩

  : ما يلياملبادرات

تـشديد  وضمان االستقالل السياسي واملايل لوكاالت مكافحة الفـساد،           )أ(  
  مة؛االعقوبات على اجملرمني الفاسدين وتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال الع

 ومتطلبـات   ،سن قوانني صارمة بشأن اإلبالغ املايل، ومراجعة احلسابات         )ب(  
يانات ونشرها يف الوقت املناسب لألموال املفرج عنها من حـسابات جلنـة             الكشف عن الب  

  االحتادية؛االعتمادات 
وضـع  لكافحة الفـساد    ومعين مب إنشاء فريق عمل مشترك بني الوكاالت         )ج(  

  استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد؛
  وقـانون  اإلعـالم، ، وقانون حرية    ضريبيةقانون املسؤولية ال  وإنفاذ  تنفيذ    )د(  

  ؛ بصورة كاملةاملشتريات العامة
تعزيز الشراكة بني احلكومة واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم واجلمهـور يف             )ه(  

  .مكافحة الفساد
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وحتـسني  ،  احملاكمةفصل يف القضايا اليت تنتظر      اختاذ إجراءات لل   (٢٥التوصية      
ستخدام أوضاع االحتجاز داخل السجون، وحتسني التمثيل القانوين للسجناء، وا        

  ) سنة١٨مرافق احتجاز مستقلة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
عدة مبادرات لضمان محاية حقوق ورفاه الـسجناء واألشـخاص الـذين            اختذت    -٩٠

املخصصة فصل مرافق االحتجاز ، بعد أنشأت احلكومةعالوة على ذلك، و. ينتظرون احملاكمة
يف احملتجزين األحداث   تدريب  لسسات   مؤ ، ثالث  سنة ١٨لذين تقل أعمارهم عن     اللسجناء  
  .أبيوكوتا وايلورينوكادونا، 

مع أصحاب املصلحة بشأن     ؤمتر مائدة مستديرة   م دائرة السجون النيجريية  ونظمت    -٩١
  .املعوزيناألشخاص الذين ينتظرون احملاكمة ومعاملة كيفية 
ـ          -٩٢ إصـالح  تعلـق ب  املانون  واعتمدت اجلمعية الوطنية بعد القراءة الثانية مشروع الق

تحـسن يف   زيد ال ، سي عليهع  يوقالتمشروع القانون و   وبعد اعتماد    .٢٠١١يف عام   السجون  
  .رعاية السجناء

لتعـاون مـع اهليئـات الوطنيـة        اتفاقات ل اً  أيض دائرة السجون النيجريية  وعقدت    -٩٣
تـشمل  و. األنشطة ومعاملة السجناء مع املعايري الدوليـة      اتفاق  مان  لضواإلقليمية والدولية   
 دائرة الـسجون النيجرييـة    يف   للعاملني نتثقيف يف جمال حقوق اإلنسا    الاملبادرات التعاونية   

نون املتعلق بإصالح السجون يسمح      يف مشروع القا   هناك حكم و .مبعاملة السجناء يتعلق   فيما
  . لسجونحالة عدم وجود متسع هلم يف ايف د داجلبرفض السجناء ملأموري السجون 

 دائرة السجون النيجرييـة   التابعة ل درسة التدريب    مل املنهج الدراسي ظر يف   وأعيد الن   -٩٤
 .شمل دراسة حقوق اإلنسانيل

على سـبيل   و. خلت أنواع خمتلفة من برامج اإلصالح وإعادة التأهيل للسجناء        وأد  -٩٥
 يف أربعة من السجون عن طريق       اءسجنلة ل يامعجبرامج   دائرة السجون النيجريية  قدم  املثال، ت 

امعة الوطنية املفتوحة لنيجرييا يف اينوغو ومراكز الدراسة اخلاصة يف الغـوس وبـورت              اجل
وخارج داخل  اً  أحكامالذين ينفذون   تدريب السجناء   اً   حالي وجيري. )٢٥(بوجاأهاركورت و 

. األشـغال الـصوفية   ووأشغال اخلرز،   النجارة،  و خدمات احلياكة،  اللحام، و  علىن  والسج
 االحتـاد    والذي وصفه  ٢٠١١ يف عام    كبيين أنشئ يف إيكوت إ    ويشري جممع السجون الذي   

إىل أن السجون النموذجية اليت جيـري       " إصالحية يف نيجرييا  أفضل مؤسسة   "أنه  األورويب ب 
  .أفضل املمارسات الدوليةتتماشى مع اً إنشاءها يف نيجرييا حالي

واليـات  اء يف   السجنقضايا  قب  اختذت إجراءات لتع  لتسريع الوصول إىل العدالة،     و  -٩٦
  .الفصل على وجه السرعة يف القضاياتسهيل من أجل كييب واينوغو  وسوكوتو والغوس
  :بذل جهود يف االجتاهات التاليةتالسجون، التكدس يف مشكلة وملعاجلة   -٩٧
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توسيع نطاق برنامج املساعدة القانونية يف مكاتب الفريق القـومي املعـين              )أ(  
مسألة ملعاجلة  اً  لكي تتضمن مكاتب الفريق يف كل والية برناجم       بالشباب يف مجيع أحناء البلد      

  ؛لسجونالتكدس يف ا
ريفـرز إدارات   جيجاوا و  و مثل الغوس أنشأت حكومات بعض الواليات       )ب(  

  ؛للمحبوسني احتياطياًاملساعدة القانونية لتقدمي املواطنني معنية حبقوق 
القانون مع نزالء الـسجون  طلبة لتفاعل العيادة القانونية   إنشاء  اً  جيري حالي   )ج(  
  السجون؛أوضاعهم يف سالمة التأكد من من أجل 
مشكلة السجناء بني الوزارات ملعاجلة جلنة مشتركة اً حلكومة مؤخرشكلت ا  )د( 

قـصرية    حلـوالً اللجنة  أن تقدم   ومن املتوقع   . ينتظرون احملاكمة يف السجون النيجريية    الذين  
 .لسجناء الذين ينتظرون احملاكمةلاملستدامة للمشكلة ومتوسطة وطويلة األجل 

ضمان احترام حرية التعبري ومتكني الصحفيني من أداء مهمتـهم          (٢٦التوصية      
  ) املتمثلة يف تقدمي املعلومات بدون مضايقات

 السمات الرئيسية للدميقراطية اليت     من الصحافةحرية  أن حرية التعبري و   بنيجرييا  تسلم    -٩٨
احلق يف حريـة    و.  واملشاركة الدميقراطية  ، واحلكم الرشيد  ،لمساءلةلقابلية ل اتعزز الشفافية، و  

  .)٢٧(٢٠١١اإلعالم لعام  وقانون حرية )٢٦(الصحافة مكفول مبوجب الدستورحرية التعبري و
لكل "على أن  من الدستور) ١(٣٩وتنص املادة   . باحلريةالصحافة يف نيجرييا    وتتسم    -٩٩

 ونقل األفكار واملعلومات يراء وتلقمبا يف ذلك حرية اعتناق اآل حرية التعبري، يفق شخص احل
 قد انتهك أو أنه  حرية التعبري أن حقه يف     ييدعلكل من   اً  الدستور أيض ويسمح  . "دون تدخل 

  .جاري انتهاك هذا احلق أو من احملتمل انتهاكه باللجوء إىل احملكمة العليا لالنتصاف

ابري لدعم النظام الصحي الـوطين وزيـادة        اختاذ املزيد من التد    (٢٨التوصية      
  )اجلهود املبذولة يف جمال صحة األمهات

مرافق طبية وصـحية    وجود  توجيه سياستها حنو ضمان     بالدستور احلكومة   يطالب    -١٠٠
  . )٢٨(للنيجريينيمالئمة 
سياسات ومبادئ توجيهية وتدخالت فعالة تتفق مع اخلطة        اً  وصاغت احلكومة أيض    -١٠١

ويف إطار هذه اخلطة، وضعت     . ٢٠١٥-٢٠١٠ية الوطنية للتنمية الصحية للفترة      االستراتيج
 ٥ و ٤من برامج التدخل احملددة اليت جيري تنفيذها لرفع مستوى حتقيق اهلدفني            اً  احلكومة عدد 

 وفيـات   محلة للحد مـن تـسارع     : ذه التدخالت وتشمل ه . من األهداف اإلمنائية لأللفية   
األسـبوع   على إضفاء الطابع املؤسسي  ، و صحة األم والطفل   ب األمهات والدعوة إىل النهوض   
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 الصحية لألم والرضيع    اخلدمات حتسنيمن أجل    والطفل   رضيعصحة األم وال  النصف سنوي ل  
 يف  اإلمنائيـة لأللفيـة   ألهداف  ا و  والطفل رضيعصحة األم وال  يربط بني   والطفل، وإنشاء بند    

بشأن تنظيم األسـرة     ٢٠١٢يوليه  /متوزيف   لندنالعاملي الذي عقد يف      القمة، ومؤمتر   امليزانية
 يف املائة،   ٣٠٠نسبة   ب تنظيم األسرة  برنامج   الذي زادت فيه نيجرييا التزاماهتا املتعلقة بتمويل      و
 ارطـة طريـق   برنامج بقاء الطفل على قيد احلياة الذي قررت احلكومة مبوجبه أن تضع خ            و

 حالـة   ٢٠عدم جتاوزها   واألطفال  فيات  و تخفيضلباع  إلجراءات الواجبة االت  لبيان ا  وطنية
  .٢٠٣٥ حبلول عامعلى األكثر  والدة حية ١ ٠٠٠لكل 
 املشاريع والربامج الـصحية     من خالل املتضافرة  زيد من اجلهود    املاحلكومة  وبذلت    -١٠٢

مـن األرواح   إنقاذ مليون   املبادرة الرامية إىل    ، و يلتأمني الصح الربنامج الوطين ل  مثل  املختلفة  
حة األم الدعم املعين بص  إعادة استثمار   وبرنامج  ،  ٢٠١٢أكتوبر  /لقت يف تشرين األول   اليت أط 
احلـصول علـى    يف  مساعدة النساء   يهدف إىل   برنامج حتويل نقدي مشروط      وهو   والطفل

اء وتوزيع العقاقري  وشرألطفال،والدة االوضع وأثناء احلمل والئمة  خدمات الرعاية الصحية امل   
مبادرات تستمر وبروستول، بينما زلفات املغنيزيوم وامليارئة وبالتحديد س الالزمة للوالدات الط  

عنـد التـدخل لتقـدمي     ما يتعلق بأساليب إنقاذ األرواحاهرات في املقابالت  للبناء القدرات   
  .الصحية لألم والرضيع والطفلاخلدمات 

لقـضايا  مـع ا  اشى  تممبا ي مت احلكومة مبراجعة السياسات واملبادئ التوجيهية       وقا  -١٠٣
 ينظـام الـصح   التعزيز  األطفال من أجل    الوالدة وصحة   ات  ألمهات حديث الناشئة ل العاملية  
السياسة الوطنية املعدلة للـصحة  :  ما يليالسياسات واملبادئ التوجيهيةهذه   وتشمل   .الوطين
؛ ٢٠١٥-٢٠١١،   اإلجنابية لتأمني مستلزمات الصحة  اخلطة االستراتيجية   و ؛٢٠١٠،  اإلجنابية
املعـدل إلنقـاذ    هارات  وبرنامج امل ؛  ٢٠١٥-٢٠١١سور الوالدة،   ستراتيجي لنا ار اال واإلط

املوسـع إلنقـاذ األرواح؛     هـارات   إنقاذ األرواح؛ وبرنامج امل   مهارات  األرواح؛ وبرنامج   
واملبادئ التوجيهية للسياسة   خدمات الصحة اإلجنابية    /تنظيم األسرة الوطنية ل ربوتوكوالت  وال

 يف  نظمـة الـصحة العامليـة     اليت تتماشى مع معايري األهلية الطبية مل      ارسة  العامة ومعايري املم  
يف إدارة االرتعاج واسـتخدام      دليل التدريب على استخدام سلفات املغنيزيوم     و؛  ٢٠٠٨ عام
تنظيم األسـرة لألطبـاء     على  دليل التدريب   و؛  يف فترة النفاس  ف  يلرتلعالج ا وبروستول  زاملي

اإلدارة املتكاملـة    و ؛ لـصحة األطفـال    ات قيد االستعراض  السياسوواملمرضات القابالت؛   
دليـل  واملبادئ التوجيهيـة و   املتكاملة ألمراض الطفولة؛    اجملتمعية  اإلدارة  و ؛ألمراض الطفولة 

والسياسات املتعلقة املبادئ التوجيهية وإلدارة اجملتمعية لسوء التغذية احلاد؛ املتعلقني باالتدريب 
األساسية رعاية  الدليل  و؛   للحاالت املتكاملةاجملتمعية  دارة   واإل ل؛لرضع وصغار األطفا  بتغذية ا 

  .ألم والرضيع والطفلوحدات إدارة الربامج املتعلقة بصحة او؛ حديثي الوالدةلألطفال 
الت شلل األطفـال، ومت حتـصني       مح، أجريت مثاين جوالت من      ٢٠٠٩يف عام   و  -١٠٤

 قابلة  ٢ ٦٣٠ألطفال الفموي؛ ومت نشر      بلقاح شلل ا   امسةسن اخل العديد من األطفال حتت     
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وحـدة   ٢٤٩تكون من    القابالت الذي ي   اتيف إطار خمطط خدم    لالحتاد   ٣٦ل يف الواليات ا  
إلحالـة  لكمراكز  العاملة  ة األولية واملستشفيات العامة     مراكز الصح  مركز من    ١ ٠٠٠ يف
ني الـروتيين   لقاحـات التحـص   ومت شراء وتوزيـع     ولية؛  األصحة   لل مراكزبأربعة  اطة  واحمل
فـريوس نقـص املناعـة      لوأنشئ مركز أحبـاث     ؛  التربيدسلسلة   منظومات إعادة تأهيل  و

على  املعاجلات التوليفية اليت حتتوي   مت شراء وتوزيع    السرطان يف املستشفى الوطين، و    /البشرية
نـاقالت  املبيدات احلشرية الطويلة األمد، وأجهزة التحكم املتكاملـة ل         و ،مادة األرتيميسينني 

استخدام مبيدات الريقات؛ ونفذ مشروع     عن     بواسطة إدارة اإليرادات العامة، فضالً     األمراض
النـساء   من   ١١ ١١٥ ٧٢٥ومتكن   )٢٩(االحتادوالية من واليات     ١١يف  والطفل  صحة األم   

 مـن   ٤٨الوصول إىل اخلـدمات؛ ومت تـدريب        سن اخلامسة من    احلوامل واألطفال حتت    
 مراكـز   ٦ و  مراكز لفقر الـدم املنجلـي      ٦ ومت إنشاء    ؛)٣٠(ورالناسعلى عمليات   اجلراحني  

 .احتادية طبية

ألمهات واألطفـال    ل تيتانوسال، أجريت أربع جوالت من محالت       ٢٠١٠يف عام   و  -١٠٥
؛ لتطعـيم يف سـن ا   واألطفـال   من النساء    ١٥ ٣١٣ ٦٠٤حنو   ومت تطعيم    ،حديثي الوالدة 

تكنولوجيـا  أدوات  ب  الصحة األولية  مراكز من   ١٦٠واملستشفيات العامة    من   ٤٠وزودت  
مت  لالحتاد؛ و  ٣٦ل على الواليات ا  القابالت   من   ١ ٣٧٠ومت توزيع   املعلومات واالتصاالت،   

ـ  ٥٠٠ ٠٠٠إلنقاذ األرواح شراء وتوزيع     الطوارئ  إطار برنامج   يف   لـوازم  ة مـن     جمموع
ني الـروتيين   لقاحات التحص ومت شراء وتوزيع    املوظفني الطبيني؛    من   ١٦٣دريب   وت األمهات

  جرعة من لقاح يب سي جي،      ٨ ٢٥٢ ٠٠٠ ومت شراء ؛   سلسلة التربيد  منظومات إعادة تأهيل  و
 جرعة من لقـاح التيتـانوس،       ١٤ ٠٠٠ ٠١٠ جرعة من اللقاح الثالثي و     ٦ ٥٦٦ ٤٠٠و
املعاجلـات  مت شراء وتوزيع    و جرعة من لقاح االلتهاب الكبدي الوبائي؛        ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠و

املبيدات احلشرية الطويلة األمـد، وأجهـزة        و ،على مادة األرتيميسينني   التوليفية اليت حتتوي  
اسـتخدام  عـن      بواسطة إدارة اإليرادات العامة، فضالً     ناقالت األمراض التحكم املتكاملة ل  
  .)٣١(مبيدات الريقات

القـضاء  نشطة  املخصص أل مويل  التللقضاء على شلل األطفال، ضاعفت احلكومة       و  -١٠٦
لقضاء املعنية بامت تشكيل فرقة العمل الرئاسية و.  نايرامليار ٤,٧بلغ اآلن وشلل األطفال على 

قوية جديدة  ووضعت خطة طوارئ    . لصحةازير  وبرئاسة   وبدأت أعماهلا    على شلل األطفال  
مجيع حكام الواليات ووزير العاصمة     شارك  و. لمساءلةللقضاء على شلل األطفال مع إطار       ل

احلكومة وأنشأت  . والياهتميف  ة  التحصني التكميلي الفصلي  يام  يف أ اً  االحتادية بنشاط وشخصي  
تصحيحية بالتعاون مع السلطات اهلندية من أجل استعادة أداء األطـراف           الجراحة  وحدة لل 

 .املتضررة لضحايا شلل األطفال

بكر، أنـشأت   ته يف وقت م   يف مواصلة التزامها بتحسني الوقاية من السرطان وإدار       و  -١٠٧
لسرطانات الشائعة مثل سرطان    استة مراكز إضافية لفحص     اء خمتلفة من البلد     يف أحن احلكومة  

  .)٣٢(االثدي وعنق الرحم والربوستات
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  :اإليدز/ويف جمال مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  -١٠٨
إلطار الـشراكة   ية  طة التنفيذ على اخل  ٢٠١٢احلكومة االحتادية يف عام     وقّعت    )أ(  

خـدمات العـالج املـضاد      الالمركزيـة يف    شرعت يف تطبيق    حدة و مع حكومة الواليات املت   
ملنفذين شركاء ا الوزارة الصحة أحد    و. على مستوى الرعاية الصحية األولية     للفريوسات العكوسة 

ويف إطار هذه املنحة، جيري تـدريب عمـال الرعايـة    . للجولة الثامنة للصندوق العاملي للتمويل 
ية واالختبار، والوصفات الطبيـة وإدارة العقـاقري املـضادة          الصحية األولية على املشورة الطوع    

  ؛اإليدز/ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةلالعامة والرعاية للفريوسات الرجعية 
.  الوكالـة   يف الرعاية الصحية األولية  ويف نفس السياق، يقع مقر مشروع         )ب(  

 اإليدز إىل عيـادات   /املناعة البشرية  فريوس نقص    هو نقل مكافحة   هذا املشروع    واهلدف من 
املرافق الصحية غري املشمولة يف مـشروع       ومتول  .  يف مجيع أحناء البلد    الرعاية الصحية األولية  

. فريوس نقص املناعة البشرية   الرعاية الصحية األولية للمصابني ب    مشروع   من   الصندوق العاملي 
علـى  االحتـاد   والية من واليات     ١٨تدريب موظفي الرعاية الصحية األولية يف       اً  مؤخرومت  

إدارة البيانـات،   (اإليـدز   /إدارة فريوس نقص املناعـة البـشرية      املتعلقة ب وانب  اجلخمتلف  
بفريوس  املرتبطة العدوى االنتهازية وإدارة   داعم املتكامل، الاإلشراف  ووالتشخيص املختربي،   

  ؛)ةنقص املناعة البشري
فت مجهورية نيجرييا االحتاديـة     استضا،  ٢٠١٣يوليه  /متوز ١٦ و ١٥  ويف  )ج(  

املعين بفريوس نقص املناعـة      و ١٢+بأبوجا   املعروفاألفريقي  مؤمتر القمة االستثنائي لالحتاد     
خطـة الرئاسـة    الرئيس جودالك جوناثان    فيه  أطلق  الذي  البشرية واإليدز والسل واملالريا     

عجيل بتنفيذ التدخالت الرئيسية تمن أجل الزيادة التمويل احمللي الشاملة الرامية إىل ستجابة  لال
  .اإليدز/فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية

. مع أفضل املمارسات الدولية    مبا يتماشى    إنشاء مراكز املسنني  يف  احلكومة  وشرعت    -١٠٩
طـب  لمركـز   أنـشئ    و .تلبية احتياجات املـسنني   هو  من إنشاء هذه الوحدات     واهلدف  

  .٢٠١٢عام إيبادان يف  اجلامعي يفستشفى املالشيخوخة يف 
علـى   يف جهودها الرامية إىل ضمان حصول النيجرييني         ،حلكومة االحتادية وتعتزم ا   -١١٠

الربنامج ويكفل  . عامليةلتغطية الصحية ال  لقمة  مؤمتر  قد  نوعية جيدة من اخلدمات الصحية، ع     
صحة األم   يتعلق ب   فيما األهداف اإلمنائية لأللفية   الذي يرمي إىل حتقيق      الوطين للتأمني الصحي  

اخلدمات الصحية للنساء   تقدمي  االحتاد   والية من واليات     ١٢يف  اً  الذي يعمل حالي  ووالطفل  
 التأمني الصحي وأطلق رئيس اجلمهورية برنامج     .  باجملان احلوامل واألطفال حتت سن اخلامسة    

قطـاع  ال و لسكان املناطق الريفية   اخلاص    من أشكال التأمني الصحي    لشكاالجتماعي، وهو   
لزام مجيع املرافق   إلبعض الواليات يف نيجرييا قوانني      وأصدرت   .٢٠١١ يف عام    ،غري الرمسي 

  .األمهات عند حدوثهيات لأي وفباإلبالغ عن الصحية 
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. رع الكلي ختارة باألجهزة الالزمة لز   كومة بعض املؤسسات الصحية امل    وزودت احل   -١١١
يات التعليمية التابعـة جلامعـة      ستشفزرع الكلي يف امل   أجريت عمليات ل  ،  ٢٠١٢يف عام   و

إجراء عمليات  اً   أيض ميكنو.  الغوس  يف ت نيكوالس سانمستشفى  وايلورين   وجامعة   الغوس
  يف  أمينو كانو  ةجامعي، و فيف أي ولوو  أامعة أوبافيمي   جل ةالتعليمييات  زرع الكلي يف املستشف   

  .وري مايدوغ يفجامعة مايدوغوري، و إيبادان يفجامعة إيبادانوكانو، 
. الـصحة الوطنيـة   اخلـاص ب  قانون  الإقرار مشروع   العمل على   وواصلت احلكومة     -١١٢

عرضـه علـى    قبل وبعد   مرة أخرى   مشروع القانون   مت تنقيح   بالتشاور مع اجلمعية الوطنية،     و
، وتوفري  ةوطنيالصحة  للنظام  إىل إنشاء    القانون   ويسعى. ٢٠١٣فرباير  /جملس الشيوخ يف شباط   

  .خدمات الصحيةتوفري متويل إضايف للعالوة على  ،اخلدمات الصحيةواعد قإطار ملعايري و
 التابعـة  ةيبحوث الـصح الللجنة الوطنية ألخالقيات اوواصلت احلكومة من خالل    -١١٣

متوافقة مـع املبـادئ     بحوث صحية سليمة علمياً و    القيام ب وزارة الصحة االحتادية تشجيع     ل
ؤساء اللجان املعنية بأخالقيـات     رل عقد املنتدى الثاين     يف هذا الصدد،  و.  يف نيجرييا  ةخالقياأل
 يف ملشاركة البـشرية امحاية للتداول حول كيفية  ٢٠١٣فرباير  /نيجرييا يف شباط  يف  بحوث  ال

 .البحوث بوجه أفضل

االستثمار يف التعليم من أجل ختفيض معدل األمية، ال سيما بني            (٢٩التوصية      
  )والشابات الفتيات
 التعليم  توفري تدابري للقضاء على األمية من خالل    تسياسات واختذ  كومةاحلوضعت    -١١٤

إضفاء الطابع املؤسـسي    : وتشمل هذه التدابري  . )٣٣(النوعي للنيجرييني على مجيع املستويات    
تساجنايا مدرسة يف    ٨٠إنشاء  ؛ االنتهاء من    التعليمرعاية  املبكرة و  تنمية الطفولة على برنامج   

ج التعليمية الرمسية يف نظام املدارس القرآنية وإطالق احلملـة الوطنيـة             إدماج الربام  من أجل 
املـدارس؛  غري امللتحقني ب  طفال  األاحلد من عدد     اليت ترمي إىل     لوصول إىل التعليم األساسي   ل
والية مـن واليـات    حتادية يف كل    الامعة ا اجلتعزيز الوصول إىل    لجامعة جديدة    ١٢ إنشاءو
نـامج  الربتحـسني   لحتاد  والية من واليات اال    ١٣يف  ة للفتيات   خاصمدارس  وبناء  حتاد؛  اال
 مليار نايرا   ٣٦يف جمال التعليم الذي قدم      تدخل  اخلاص لل صندوق  الإنشاء  و؛  ي للفتيات تعليمال

؛ وإنشاء الصندوق االستئماين    ٢٠١٢وإقليم العاصمة االحتادية يف عام       ٣٦    للواليات االحتاد ا  
 مليـار  ٧٦,٧ الذي قدم   البنية التحتية واملرافق املتصلة هبا    توفري  ل ٢٠١١لتعليم العايل يف عام     ل

اً تابعاً   معهد ١٠٤يف  كنولوجيا  لعلوم والت لاً   خمترب ٣٥٢جتديد  وملؤسسات التعليم العايل؛    نايرا  
خاصة لالبتكار   ودراسية    رئاسية ة منح ١٠١ هاحلكومة ما جمموع  مت  وقد. وحدة االحتادية لل

  .٢٠١٢يف عام  اجلامعات يف العامل من أرقى ٢٥ يف تدريبمن أجل الوالتنمية 
الـيت   اضيع الرئيـسية  املومكتبية جلميع   تعليمية و مواد  حلكومة بشراء وتوزيع    وقامت ا   -١١٥

نامج  اليت تبلغ ست سنوات؛ وتقدمي الدعم لرب       يف املدارس العامة  تدرس لطالب املرحلة االبتدائية     
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 ٢٨ ٠٠٠تـدريب   و؛  راعي احملمية تعليم الرحل يف امل   ل جتهيز مراكز منوذجية   ببناء و  تعليم الرحل 
  .ملشاريع تعليم البناتمن املدرسني األوائل يف التعليم االبتدائي العام؛ وتقدمي الدعم 

ـ  ٣٦ ٣٥٦وعينت ووزعت احلكومة يف إطار الربنامج االحتادي للمعلمني           -١١٦ اً  مدرس
الحتاد وإقليم العاصمة االحتادية يف     ل ٣٦ لا يف الواليات    العامالتعليم االبتدائي   يف  راغ  مللء الف 

الحتاد وإقليم ل ٣٦  لواليات اال يف رئيسيةعلى املواضيع ال اً   مدرس ١٤٥ ٠٠٠أبوجا، وتدريب   
  .العاصمة االحتادية

تعزيز الفتيات الذي يهدف إىل باسم مشروع تعليم املعروف ربنامج الاحلكومة وتنفذ    -١١٧
تقدمي التوجيـه والنـصح     باستخدام استراتيجيات مثل    دارس  يات واستبقائهن بامل  التحاق الفت 

 ووحـدة   دريب املدرسني أثناء الدراسـة،    تو واإلرشاد للطلبة، واللجان اإلدارية املدرسية،    
  .املواضيع األساسيةوحدات  و،التربية
لدعوة والتوعية  ابرامج  تنفيذ  شرعت احلكومة من خالل مشروع تعليم الفتيات يف         و  -١١٨

املدارس االبتدائيـة واملـدارس     بليت أدت إىل زيادة كبرية يف نسبة التحاق الفتيات          والتعبئة ا 
  .)٣٤(احملرومة من التعليم يف االحتادلواليات الثانوية يف ا

. وواصلت احلكومة زيادة امليزانية املخصصة للتعليم خالل الفترة قيد االسـتعراض            -١١٩
 يف  ) مليـار دوالر   ١,٥١( مليار نايرا    ٢٢٦,٦٠وبلغت امليزانية احلكومية املخصصة للتعليم      

 مليار ٣٥٦,٤٠، و٢٠١٠ يف عام ) مليار دوالر١,٥٦( مليار نايرا ٢٣٤,٨٠، و٢٠٠٩ عام
 يف  ) مليار دوالر  ٢,٧٣( مليار نايرا    ٤٠٩,٥٠، و ٢٠١١ يف عام    ) مليار دوالر  ٢,٣٨(نايرا  
األرقـام  تبني  و. ٢٠١٣ يف عام    ) مليار دوالر  ٢,٨٤( مليار نايرا    ٤٢٦,٥٠، و ٢٠١٢عام  

  .النمو املستدام لقطاع التعليمبالواردة أعاله التزام احلكومة 
منـع سـحب   رس، وااملدباالحتاد الستبقاء الفتيات   واليات  وهناك قوانني يف بعض       -١٢٠

  .لزواج ألغراض لرساالفتيات من املد

  التحدِّيات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف نيجرييا  -خامساً  
  : ما يليتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناملتعلقة ببعض التحديات والقيود مل تش  -١٢١

نيجرييـا صـعوبات    لتنوع  يثري الطابع املتغاير وامل   : الطابع التعددي واحلجم    )أ(  
  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛املتعلقة بربامج الستراتيجيات والوايف التوفيق بني اآلراء عملية 

، من القانون العريف  يتكون  ظام القانوين يف نيجرييا تعددي و     الن: النظام القانوين   )ب(  
النـيجرييني  ويقـوم معظـم     .  والشريعة اإلسالمية  ،، والتشريع كتسبامل والقانون اإلنكليزي 

 يف  رياًثك القانون العريف ويؤثر  .  وخيضعون هلذا القانون   للقانون العريف اً  وفقة   الشخصي مبأنشطته
وتتعـارض  . السلطة التقليدية رياث و الزواج وامل ب  الًمثما يتعلق   فيجمال قانون األحوال الشخصية     

  ؛النساءل وابعض القواعد العرفية مع معايري حقوق اإلنسان اليت تكفل املساواة بني الرج
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ومع ذلك يشكل   . تعتقد احلكومة أن مفهوم الفساد يف البلد مبالغ فيه كثرياً           )ج(  
احلقـوق االقتـصادية    سيما علـى     الاإلنسان،   على محاية حقوق      كبرياً خطراًهذا املفهوم   
تسعى جاهدة إىل القضاء    احلكومة  بيد أن   . احلق يف التنمية املستدامة   عن    فضالً ،واالجتماعية

 على خطر الفساد يف اجملالني العام واخلاص من حياتنا الوطنية؛

  وبالتـايل   لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     كبرياً  األمن الداخلي حتدياً   يشكل  )د(  
  العنف والتمرد يف البلد على حقوق اإلنسان؛يؤثر 

  .املمارسات التقليدية الضارةة النفاذ إىل املعتقدات الراسخة املتعلقة بصعوب  )ه(  

  االحتياجات من املساعدة التقنية  -سادساً  
إىل املـساعدة  نيجرييا صلة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بطريقة مستدامة، حتتاج     املو  -١٢٢

  :التاليةالتقنية 
تقيـيم التنفيـذ الفعـال    من أجل قوق اإلنسان حلوضع وتطبيق مؤشرات    )أ(  

  لاللتزامات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان يف نيجرييا؛
 وجلنة التخطيط    االحتادية ويف الواليات   لعدلاوزارات  يف  تدريب املوظفني     )ب(  
  ؤشرات حقوق اإلنسان؛م استخدام علىالوطنية 

 ومؤسسات الواليات ذات الصلة     موظفي املؤسسات االحتادية  ات  تنمية قدر   )ج(  
  يف سياسات وبرامج التنمية؛قوق احلتطبيق النهج القائم على يف جمال 
على تعمـيم   املؤسسات ذات الصلة    تدريب املؤسسات األمنية وغريها من        )د(  

  ؛ اإلرهابات مكافحةمعايري حقوق اإلنسان يف استراتيجي
اليت قوق اإلنسان   األمم املتحدة حل  صكوك   تداول مجيع    نيدعم تعميم وحتس    )ه(  

منصات للربط  لمراجع و  ل  مكتبات ضمت" مراكز للموارد "سيما إنشاء    النيجرييا طرف فيها،    
لـسهولة  مع وصالت لبوابات األمم املتحدة ذات الصلة حبقوق اإلنـسان           تفاعلي  الشبكي ال 
  .االستفادة منها و إليهاالوصول
يا هذه الطلبات مبزيد من التفصيل وتقدمها إىل مفوضـية األمـم            وستوضح نيجري   -١٢٣

  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا

  اخلامتة  -سابعاً  
ـ   . ترى حكومة نيجرييا أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عملية مستمرة           -١٢٤  اولـذلك فإهن
  .النساء واألطفالن فيهم ، مب منهمسيما احملرومني  الحتسني رفاه املواطنني،مصممة على  تزال ال
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جنـازات   من اإل  ٢٠١٠قانون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف عام        ويعترب تعديل     -١٢٥
علـى  اللجنة  حصلت  التعديل،  وهبذا  . يف نيجرييا وحتقيقها  قوق اإلنسان   حبلتمتع  البارزة يف ا  

هلـا يف   مكاتب إضافية   ت اللجنة   حتفتوا. تهافعاليالالزمني لزيادة   االستقالل املايل والتشغيلي    
  .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناملسائل املتعلقة بالوعي إذكاء أجل مجيع أحناء البلد من 

الـيت تبـذهلا    هـود   اجلعالمة بارزة أخرى يف     إلعالم  قانون حرية ا  ويشكل إصدار     -١٢٦
القابليـة  حكومة تتسم بالكفاءة و   ة  وأداة مفيدة إلقام  تعزيز ومحاية حقوق املواطنني     احلكومة ل 

الوصـول إىل الـسجالت     مـن   املواطنني  عن طريق متكني    لمساءلة والشفافية واملشاركة    ل
  .امنيملوظفني العاليت تكون يف حوزة اواملعلومات 

. القـراءة الثانيـة   مرحلـة   تعديل قانون السجون    املتعلق ب قانون  المشروع  وجتاوز    -١٢٧
السجناء واألشخاص الذين ينتظرون احملاكمة     حقوق  ىل تعزيز   وسيؤدي صدور هذا القانون إ    

  .وسبل الرفاه املتعلقة هبم بدرجة كبرية
 عليها وهـي    لتزاماهتا مبوجب صكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت      النيجرييا  ومتتثل    -١٢٨

د إلدراكهـا  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف البل    إىل  وستسعى احلكومة   . عازمة على تنفيذها  
  .دائمالسالم التنمية املستدامة وركن أساسي لتحقيق الرام حقوق اإلنسان أن احت

Notes 

  

 1 The First alteration was signed by the President on the 16th JULY, 2010 and it is cited: Constitution of 
the Federal Republic of Nigeria (First Alteration) Act, 2010. The second alteration was signed by the 
President on the 29th November, 2010 and it is cited: Constitution of the Federal Republic of Nigeria 
(Second Alteration) Act, 2010. The third alteration was signed by the President on the 4th day of 
March, 2011. It is cited:  Constitution of the Federal Republic of Nigeria (Third Alteration) Act, 2011. 

 2 Section 6 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria (First Alteration) Act, 2010. 
 3 Any reference to the Constitution in this report means a reference to the Constitution of Federal 

Republic of Nigeria 1999 as amended. 
 4 Section 254C (1) of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999. See also section 6 of 

the Constitution of the Federal Republic of Nigeria (Third Alteration) Act, 2011. 
 5 It should be noted that the overall goal of economic development is the improvement in human well-

being of the people. Consequently, the attainment of Nigeria’s vision 20:2020 will necessarily require 
the translation of the nation’s economic growth into tangible improvements in the well-being of 
Nigerians. 

 6 Nigeria vision 20:2020 published by the National Planning Commission in October, 2009, p. 28. 
 7 Section 42 of the Constitution guarantees the right from discrimination on the basis of sex and ethnic 

group among other forms of discrimination. 
 8 See recommendation 2. 
 9 The Optional Protocol was signed by the President on the 17th of September, 2010 and forwarded by 

the Federal Ministry of Justice to the United Nations on the 27th September, 2010 for deposition. The 
optional Protocol entered into force for Nigeria on the 27th September, 2010. 

 10 The Optional protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict was not accepted for 
deposition because of the absence of a declaration in fulfilment of Article 3 of the Protocol which 
required Nigeria to declare the age of voluntary recruitment into the Nigerian Armed Forces. 
However, a declaration based on the provision Article 34 of the Child Rights Act, 2003 which 
provides that the age of 18 is the age of voluntary recruitment into the Nigeria Armed Forces has been 
drafted and is ready for deposition with the United Nations. 
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 11 Cap. N46 Laws of the Federation of Nigeria, 2004. 
 12 Section 5 of the National Human Rights Commission (Amendment) Act 2010, states the functions of 

the Commission. 
 13 National Human Rights Commission (Amendment) Act, 2010. 
 14 The guidelines for the Implementation of the Freedom of Information Act was issued by the 

Attorney-General of the Federation and Minister of Justice on the 15th March, 2011. 
 15 This will make the free legal services of the Council to indigent Nigerians in the hinterland. 
 16 At the prison, the staff of Council usually collaborate with the Prison authorities to obtain the list of 

Awaiting Trial Persons who do not have Counsel, caseload them and provide legal aid. 
 17 Section 4 of Nigeria Vision 20:2020 at page 71. 
 18 The seven points agenda was a development programme initiated by the democratic administration 

between 2007–2011. 
 19 Under the Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act, 2003 as 

amended. 
 20 The Policy serves as a useful guide and referral material to all stakeholders. 
 21 Efforts are, however at an advanced stage to reposition the Fund’s activities by increasing the 

quantum of money available to it and entrench more robust conditions for recovery of loans and 
encouraging states participation. 

 22 These laws include, the Child Rights Act, Child Rights Laws of the various Laws, Children and 
Young Persons Act and African Charter on the Rights of the Child. 

 23 The campaigns were held in the States of Kaduna, Oyo, Taraba, Rivers, Osun, Abia, Akwa Ibom, 
Benue, Bayelsa, Kogi, Plateau, Gombe, Ondo and Zamfara. 

 24 It involves interactive sessions in Primary and Post Primary Schools at the Local Government Level 
in the 768 Local Government Areas and the 6 Area Councils of the Federal Capital Territory Abuja. 
The interactive sessions feature the Police, Nigerian Security and Civil Defence Corps, and State 
Security Service who give the pupils and the students security tips. 

 25 The centres have been commissioned by the Vice-Chancellor of the National Open University of 
Nigeria. There is another centre in Awka, Anambra State, which is yet to be commissioned but it has 
undergraduate prisoners attending the programme. 

 26 Section 39 of the 1999 Constitution. 
 27 Other legal frameworks that guaranteed freedom of expression and the press include: The African 

Charter on Human and Peoples’ Rights, the Universal Declaration of Human Rights. 
 28 Section 16 (3) (d) of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999. 
 29 Bayelsa, Niger, Gombe, Imo, Sokoto, Oyo, Yobe, Bauchi, Katsina, Jigawa and Ondo. 
 30 This was made possible through the OSSAP-MDGs in partnership with VVF office in the Federal 

Ministry of Health and the National VVF Centres. 
 31 The OSSAP-MDGs in partnership with VVF office in the Federal Ministry of Health and the National 

VVF Centres. 
 32 The centres are located in Federal Medical Centre Gusau, University of Port Harcourt Teaching 

Hospital, Port-Harcourt, National Obstetric Fistula Centre, Aabakaliki, Federal medical Centre Ebute 
Metta, Federal Medical Centre, Keffi and Abubakar Tafawa Balewa Teaching Hospital, Bauchi. 

 33 Section 18 (3) of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. 
 34 For instance, the enrolment of girls in public primary schools in Niger State increased from 289,674 

in 2010/2011 to 320,206 in 2011/2012, Bauchi State from 250,769 in 2010/2011 to 330,674 in 
2011/2012, Katsina State from 582,568 in 2010/2011 to 618,145 in 20911/2012, Zamfara State from 
83,385 in 2010/2011 to 90,604 in 2011/2012, Sokoto State from 189,188 in 2010/2011 to 212,923, 
2011/2012. In the same vein, the enrolment of girls in public junior secondary schools increased in 
Niger State from 69,876 in 2010/2011 to 77,947 in 2011/2012, Bauchi State from 38,054 in 
2010/2011 to 56,452 in 2011/2012 and Katsina State from 66,956 in 2010/2011 to 75,660 in 
2011/2012. 

        


